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 مُقدمة

لقد نشط التفكَت االجتماعي أخَتًا ُب كل البلداف نشاطًا ملحوظًا، 
وٓب تتخلف َأحدث اعبامعات اؼبصرية عن ُمتابعة ذلك النشاط حُت أنشَأت 
حديثًا ابألسكندرية معهًدا للدراسات االجتماعية سانبت ُب أتسيسو بقدر 
ما أُتيحت ٕب الفرصة. ذلك النشاط عبلمة لعصر جديد تتطلب فيو سرعة 
األحداث وقلق النفوس وانتشار اؼبذاىب والنزعات ويقظة اأَلىواء 
والشهوات أف تتوفر جهود علمية على ُمعاعبة ىادئة وموضوعية ؼبشاكل 

تم  الراىن سياسية كانت أـ اقتصادية أـ فكرية أـ ُخلقية، أعٍت ُمعاعبة اجمل
علمية حبتة ذبنب عن األغراض واألىواء اليت تزؿ بسببها أقبلـ فريق فبن 

وينسبوف أَنفسهم م  ذلك « اإِلصبلح»يُؤلفوف ُب علم االجتماع بداف  
ؼ اإِلصبلح ِإٔب ىذا العلم، ُمتجاىلُت أف العلم من حيث ىو كذلك ال يعر 

للبحث والتفسَت وِإنتاج النتائج اليقينية « طريقة»والتطبيب، وأَنو 
 فحسب.

تبدَأ تلك الطريقة اباللتفات التفاًًت تلقائًيا ِإٔب ظاىرة من الظواىر، 
فُتعزز تلك اللفتة ابؼبشاىدات اإِلهبابية اؼبُتنوعة اليت ذُبم  بعناية وأانة لكي 

ساس ما تشًتؾ أو تفًتؽ فيو من ُتصنف تصنيًفا موضوعًيا على أَ 
 خصائص.
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وال يستوي ىذا ِإال لذي عقلية خربت ابؼبمارسة كيف ُتشاىد 
الوقائ  واأَلحداث وكيف تنصت ِإليها ُب ِإصغاء ًتـ حىت ال زبتلط دبا 

 تشاىد.

فِإذا استوى ىذا اندس العقل بعد ذلك ُب اأَلشياء أَبف يفرض فرًضا 
واالرتباط فتنصت حينئذ الوقائ  بدورىا ِإٔب ما  ُمؤقًتا يُفسر انحية االشًتاؾ

يقولو اإِلنساف ُب شَأهنا وما يُفسره هبا. وما علمنا ُب اغبق ِإال ىذا القوؿ ال 
العلم اؼبطلق. غَت أَنو قوؿ ال يندمج ُب ُصلب العلم اإِلنساين ِإال ِإذا اخترب 

ة ُتؤيد ُب مرحلة أخَتة على ضوء ُمشاىدات ُأخرى ُمنتقاة وذبارب فاصل
الفرض اؼبفسر أو تدحضو. فِإف كاف التأييد َأصبح الفرض يقيًنا والقوؿ 

خليًقا أبَِف يشق طريقو ِإٔب صبهورية اغبقائق العلمية، تلك اغبقائق « قانوانً »
اليت تسمح لئِلنساف أبًِف يتنبَأ عن يقُت ابؼبستقبل، وَأف يصدر ُب َأعمالو 

وغايتو البعيدة نبا َأف يتنبَأ اإِلنساف، عن ىذا التنبؤ. ِإذ َأف فائدة العلم 
 فيعمل دبا يتنبَأ كما يقوؿ كلود برانر.

تلك ىي الطريقة العامة ِللمعرفة العلمية اليت ينبغي َأال َيشذ عنها 
علم االجتماع، م  ُمراعاة لظروفو اػباصة من حيث اختبلط الظواىر 

التجرد عن أتَثَت  االجتماعية بغَتىا من الظواىر اؼبتداخلة فيها، وصعوبة
اجملتم  عند ُمشاىدتو، وضرورة الرجوع ُب اؼبشاىدة ِإٔب حوادث التاريخ 
اليت ال يُبكن َأف تق  ربت اؼبشاىدة اؼبباشرة، واستحالة ِإجراء االختبار َأو 
التجربة الفاصلة على ىيئات اجتماعية ال زبض  إِلرادة الباحث 

ب عليها ُعلماء االجتماع دبا االجتماعي، وغَت ذلك من الظروؼ اليت يتغل
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أَتوا من عقلية علمية ابرعة ليظل علمهم كاألمر ُب غَته وسيلة للتنبؤ 
 فالعمل.

وىذا اؼبنهج العلمي ىو الذي عملت أوؿ كل شيء على َأف ُأوقظو 
ُب نفس الطالب وَأف ُأروضو عليو لَتًتد بنفسو طريق العلم، وذلك عندما 

ـ تدريس علم االجتماع ُب سنواهتا ٜٙٗٔعهدت ِإٔب كلية اآلداب ُب عاـ 
اؼبختلفة، وؼبا كاف اؼبنهج ال يتسرب ِإٔب النفس ِإال عن طريق اؼبوضوعات 
اؼبختلفة اليت تعاِب وفقو، فقد عمدت دائًما ِإٔب ِإمداد الطالب بنماذج حية 
قوية من الدراسات االجتماعية اليت جادت هبا قرائح مدرسة دوركيم 

 ؽبا علم االجتماع أبعز تقاليده العلمية. الفرنسية اليت يدين

وكم كاف اغتباطي عظيًما عندما ؼبست عن ُقرب تشرب الطالب 
لتلك اؼبناىج واؼببادئ القويبة وربطو بُت الفروع وُأصوؽبا وقياسو فيما يقـو 
بو من َأحباث على ما قدمت لو ومرانو على طُرؽ التفسَت الدوركيمي اليت 

 ية.تبنو عن كل فكرة ِإصبلح

اليت حاضرت فيها « الطبقات االجتماعية»من تلك النماذج مسأَلة 
الُطبلب، فجم  بعضهم ُأصوؿ َأكثرىا ورغبوا ِإٕب ُب نشرىا لكي هبدوا بُت 
أيديهم مرجًعا ُب علم خلت فهي اؼبراج  العربية. وقد استعرضتها ُمعتمًدا 

من ٓب اسم على أحباث اؼبدرسة الفرنسية، ومن وجهة نظر من ظبيت منهم و 
وخاصة ُأستاذي وصديقي اؼبرحـو ىالفاكس واأُلستاذ سيمياف والدكتورة 
ماري لويس فَتيو. وكل ما ُب ىذا االستعراض من حسنة فِإمبا ىو ؽبؤالء 
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الُعلماء األجبلء الذين أتثرت هبم وضبلت رسالتهم ِإٔب مستمعي، وأخص 
 ٖٜٙٔوع عاـ ابلذكر أوؽبم الذي حظيت ابالستماع ِإليو ُب ىذا اؼبوض

جبامعة السوربوف، والذي لقيتو آخر مرة قُبيل انتهاء االحتبلؿ األؼباين 
لوطنو العظيم ألحدثو ُب ضرورة نشره لدروسو الرائعة ُب الطبقات، والذي 
اختطفتو يد العدواف األؼباين قبل أف تتحقق ىذه اأُلمنية، فاستشهد ُب 

 األوفياء لذكراه. ُمعتقلو ابؼبنيا مأسوفا عليو من صبي  تبلميذه

أما كل ما ُب ىذا االستعراض من نقص فأان اؼبسئوؿ عنو: فقد 
اعًتضتٍت صعاب صبة منها ندرة اؼبراج  األجنبية ُب مكتبة اعبامعة وصعوبة 
اقتناء الضروري منها ُب عهد حبست فيو حرية التبادؿ النقدي بُت اأُلمم، 

تيسر ٕب من دروس وتلك آفة َأصابت العلم ُب الصميم، فاكتفيت دبا 
تلقيتها وقراءات ال تشفي الغليل. ومنها أَيًضا ِإسراع الطالب وِإسراع 
اأُلستاذ كذلك ِإٔب االلتقاء ُب مواعيد راتبة للمحاضرة واؼبناقشة دوف 
ُمراعاة لنضوج اؼبسائل وحلوؽبا، ومنها حاجة الطالب ِإٔب قراءات عاجلة ال 

إِبحصاءات عن الفطر اؼبصري قديبة  تتحمل التأخَت، فبا َأدى ِإٔب اكتفائي
بعض الشيء وِإٔب ِإغفإب للكثَت من اؼبسائل اؽبامة كموقف األدايف حياؿ 
الطبقات، وأعمار الطبقات ُب التاريخ وُمستقبل الطبقات وغَت ذلك. وَأين 
أعتذر عمَّا ُب ىذا الكتاب من عثرات مطبعية وغَت مطبعية أترؾ 

فعت أُبصوؿ الكتاب ِإٔب اؼبطبعة ُب تصحيحها لفطانة القارئ، فقد د
ـ وتعذر عليَّ اإِلشراؼ على طبعو بسبب تغييب ُمنذ ٜٚٗٔأواخر عاـ 

ُب ابريس حيث ُأمثل وطٍت ُب ىيئة اأُلمم اؼبتحدة للًتبية  َٜٛٗٔأواسط 
والعلـو والثقافة )اليونسكو(. وأين ألرجو بعد ىذا كلو أف تعود قراءتو رغم 
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ف تكوف ُمقدمة لدراسات، أوثق وأوَب وخاصة بُت عثراتو ببعض الفائدة وأَ 
أوساط الطبلب الذي أردت أف أثَت فيهم الشغف ابلعلـو االجتماعية 

 واإِلقباؿ على اؼبراج  اأُلوروبية دبا زودهتم بو من ُمصطلحات ابلفرنسية.

 حممد ثابت الفندي

 م9191فرباير 
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 الفصل اأَلول

 يف معيى الطبقة االجتناعية

     ُب معٌت الطبقة االجتماعية. سبهيد (ٔ

 الطبقة واألُمة. (ٕ

 حوؿ الطوائف اؽبندية. (ٖ

(ٔ)  

ِإذا لقى ِإنساف ِإنسااًن ال يعرفو، ُب أي ؾُبتم  من اجملتمعات، حضراًي  
كاف أـَ بدواًي، وسواء أكاف ذلك ُب القرية أـ ُب الغابة، فِإف ىذا اللقاء 

 فِإهنما يتساءالف عمَّا ِإذا  يثَت اىتماـ كل منهما: فِإذا كاان من البدو مثبًل 
كاان من قبيلة واحدة أـَ من قبيلتُت ُمتنافرتُت، وعمَّا ِإذا كاف َأحدنبا زعيًما 

 أـ ساحًرا أـ رجل دين أـ من الرقيق.

وُب اجملتمعات اؼبتحضرة حيث تتعدد درجات الناس بوضوح كاٍؼ 
يتعُت على الشخص الذي يدرؾ بساطة مكانتو االجتماعية اف يعرؼ نوع 
االحًتاـ الذي هبب أف يُؤديو ِإٔب صاحب اؼبكانة اؼبمتازة، كما يتعُت على 
ىذا األخَت أف يعرؼ نوع االحًتاـ الذي ينتظر أف ينالو من األوؿ، كل 

ُمتناسب م  الفارؽ االجتماعي بينهما. ومن ٍب نشَأ ُب اجملتم  ما  ذلك
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ُيسمى ابلسلوؾ َأو اؼبعاملة َأو آداب التحية. وتلك اآلداب ىي اليت ذبعلنا 
ِإذا وجدان م  شخص ال نعرفو، ُب القطار أو الشارع َأو النادي، َأف 

 ْب.نتساءؿ: َأىو عامل أـ ُموظف أـَ زعيم سياسي أـَ رجل غٍت... إِ 

َأصبحت  –َأي كبلًما وحركة  –حًقا ِإف آداب التحية قواًل وفعبًل 
ُمبسطة ِإٔب حد كبَت ُب اجملتمعات الديبقراطية: َأصبحت عبارة عن 
اصطبلحات ـُبتصرة يتداوؽبا أبناء القطر الواحد على كبو إٓب تقريًبا. وم  

طبيق تلك ذلك فنحن كثَتًا ما ندخل شيًئا من التعديل ومن التفاوت ُب ت
االصطبلحات اآللية تبًعا ؼبا نعرفو عن مرتبة الشخص الذي نلقاه. فِإذا 
وجو ِإلينا التحية رجل رث الثياب فقد نرد عليو من غَت اكًتاث، بينما كبن 

 نُوجو ربية ملؤىا العناية والتلطف ِإذا علمنا ِإننا ُب حضرة كبَت َأو غٍت.

السلوؾ اؼبتعارفة ِإمبا يُعرب ذلك التعديل َأو التفاوت ُب تطبيق آداب 
عن حقيقة اجتماعية، ال عن حقيقة فردية، دبعٌت آخر ِإمبا يُفسر على ضوء 
اغبياة االجتماعية ال على ضوء اغبياة الفردية اليت سُبيز كبل من الشخصُت 
اؼبتبلقيُت. انظر ِإٔب اعبيش من خارجو فقد يبتاز جندي فيو عن ضابطو 

علم أو اؼباؿ أو غَت ذلك من الصفات الفردية، ابلشجاعة أو الذكاء أو ال
وم  ذلك فِإف الضابط يستأثر دونو ابالعتبار والتقدير ؼبا وبتلو ُب أعُت 

 الناس من منصب؛ أي لصفتو االجتماعية.

وِإذف فنحن ىا ىنا أماـ مسألة اجتماعية، أماـ فكرة الطبقات 
 االجتماعية اليت يتعُت علينا اآلف أف كُبدد معناىا.
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معروؼ عند ُمؤلفي العرب. فهؤالء وُبدثوننا عن « الطبقات»فظ ل
طبقات الشعراء وطبقات احملدثُت وغَت ذلك من الطبقات، ولكن ليس 
ىذا اؼبعٌت الزمٍت ىو الذي نقصده ىنا، وِإمبا نقصد اؼبعٌت االجتماعي، 
وىذا اؼبعٌت موجود ُب قاموس لساف العرب )مادة طبق( حيث يقوؿ 

قات الناس منازؽبم ومراتبهم، كما قبده عند ُمؤلفُت صاحب اللساف طب
آخرين حُت يتحدثوف عن طبقة العامة وطبقة الُصناع وطبقة التجار وغَت 

 ذلك.

كذلك قبد ىذا اؼبعٌت االجتماعي للفظ الطبقات ُمتصبًل أِبَلفاظ 
 ما نصو: (ٔ)، يقوؿ اؼبقريزي ُب كتابو ِإغاثة اأُلمة «َأقساـ»ُأخرى كلفظ 

ناس إِبقليم مصر على سبعة َأقساـ: القسم األوؿ أىل الدولة. ِإف ال»
والقسم الثاين أىل اليسار من التجار وُأوٕب النعمة من ذوي الرفاىية. 
والقسم الثالث الباعة وىم ُمتوسطو اغباؿ من التجار، ويُقاؿ ؽبم َأصحاب 

ث البز )اأَلقمشة(، والقسم الراب  َأىل الفلح وىم َأىل الزراعات واغبر 
سكاف الُقرى والريف، والقسم اػبامس الفقراء وىم جل الفقهاء وطبلب 
العلم، والقسم السادس َأرابب الصنائ  واألجراء أصحاب اؼبهن، والقسم 
الساب  ذوو اغباجة واؼبسكنة وىم السؤاؿ الذين يتكففوف الناس ويعيشوف 

 «.منهم

                                                
 .ٕٚنشرة الزميل اؼبُحًتـ اأُلستاذ صباؿ الدين الشياؿ، ص  (ٔ)



 06 

 Classeواللفظ دبعناه االجتماعي يقابلو ُب اللغات اأُلوروبية لفظ 
وىو ٓب يستعمل دبعناه االجتماعي ِإال ُمنذ عهد قريب نسبًيا: قبده سنة 

 Saint، كما قبده بعد ذلك عند ساف سيموف Turgotعند ترجو  ٙٙٚٔ

– Simon  ولكن قد شاع استعمالو ُمنذ كارؿ ماركس ُب ٕ٘ٛٔسنة ،
 قرف التاس  عشر.َأواسط ال

ِلُنحاوؿ اآلف أف نعرؼ ىذا اللفظ تعريًفا ُمؤقًتا، تعريًفا خارجًيا 
يسمح لنا بتصور اؼبسألة االجتماعية اليت نريد أف نُواجهها طواؿ الفصوؿ 

 القادمة.

لقد كثرت التعريفات عند اؼبؤلفُت اؼبعاصرين وردبا احتاجت ِإٔب 
و واحد منها من عيب، ولكن فصل كامل ِإذا شئنا استعراضها، وليس ىبل

ما ُدمنا نريد تعريًفا خارجًيا فحسب فِإننا نستطي  االكتفاء بتعريف سيمياف 
Simiand  اؼبعاصر م  ربويره بعض الشيء دبا  (ٕ)االقتصادي الفرنسي

 يتناسب م  ُمقتضيات البحث اغباضر، ىا ىو التعريف اؼبؤقت:

اجتماعية ال تقـو على ُب كل ؾُبتم  ِإنساين ُتوجد ىيئات َأو فئات 
روابط الدـ كاأُلسرة، وال على روابط اؼبهنة كالنقاابت، وال على روابط 
اعبوار اؼبكاين كأىل القرية أو اؼبدينة، وِإمبا تقـو على التقارب أو التشابو 
فيما أظباه لساف العرب ابؼبراتب واؼبنازؿ، وىذه اؽبيئات أو الفئات نسبية 

                                                
(ٕ) Cours d’ Economie politique 1921. 
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 توجد بينها فواصل أو حدود اثبتة وهنائية ُب داخل ِإٔب حد ما، دبعٌت أَنو ال
 اجملتم .

كذلك ىي صفة سبتد من األب ِإٔب بنيو وزوجتو، بل ىي صفة 
ُمستقرة نوًعا ما ُب اأُلسرة وقابلة للتوريث أو لبلنتقاؿ من جيل ِإٔب جيل 

 حبيث يُبكن القوؿ أبَِف كل ِإنساف لو طبقة ُمعدة لو قبل مولده.

تكفي ُب سبييز الطبقة من خارجها، نعم قد ال  تلك صفات عامة
اؽبندية، ولكن مثل  Castesتكفي تلك الصفات ُب فهم نظاـ الطوائف 

ىذا النظاـ غَت معروؼ ِإال ُب اؽبند وحده، ويبتاز خبصائص ُأخرى ِإضافية 
 حبيث يُبكن أف يُقاؿ ِإنو نوع خاص من الطبقات ويُبكن أف يندرج ربتها.

التعريف السابق فكرة اؼبراتب أو اؼبنازؿ وفكرة يسًتعى النظر ُب 
 الوراثة أو االنتقاؿ وىذا ما سنشرحو.

يُعترب شخصاف من مرتبة واحدة ِإذا كاف مستوى معيشتهما ُمتقاراًب، 
فقد يكوف َأحدنبا طبيًبا واآلخر ُموظًفا، ولكنهما يلتقياف ُب مستوى مادي 
واحد من جهة اؼبكسب واإِلنفاؽ والسكن واألاثث وازباذ اػبدـ وغَت 

اؽ ُب ذلك من اؼبادايت، كما يلتقياف أَيًضا ُب مستوى نفسي واحد كاالتف
معٌت اأُلسرة واألذواؽ والطباع والعادات وُب تصورنبا لؤلشياء والناس 
واألعماؿ، اؼبستوى األوؿ ىو ما تعارؼ أبناء اللغة اإِلقبليزية على تسميتو 

Standard of life  ونقلو عنهم الفرنسيوف ُب عبارةNiveau de vie ،
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كن أف ينجم من ُب براعة فائقة ما يبُ  (ٖ) Halbwachsوقد َبُت ىالفاكس 
 نتائج ىامة ُب دراسة الطبقات، ِإذ ازبذت ىذه الفكرة َأساًسا للبحث.

َأما اؼبستوى اآلخر فهو اقرب ِإٔب عآب النفس منو ِإٔب عآب اؼبادة، ىو 
ُتؤلف بُت طائفة من  Representationsؾبموعة من التصورات الذىنية 

هنا تصورات الناس فتجعلهم من طبقة واحدة، لذلك هبب وصفها أب
تنطوي على حاالت نفسية  Representations Collectives« صباعية»

يشًتؾ فيها فريق من الناس وال زبص فرًدا ُمعيًنا منهم، ومن ٍب فهي ليست 
 موضوًعا لعلم النفس وِإمبا لعلم االجتماع.

وتبلميذه أوؿ من وجهوا علم االجتماع ِإٔب  Durkhiemأميل دركيم 
امة فبينوا ُب براعة فائقة كيف أف التصورات اعبماعية ىذه الناحية اؽب

ىي األصل  Conscience Collective« وجداف صباعي»القائمة ُب 
فيما ىبتص  –الذي يكيف كل الُنظم واؼبظاىر االجتماعية، والذي يُفسر 

اغباالت اؼبادية اؼبتضمنة ُب اؼبستوى األوؿ، ىذه أراء  –ابلطبقات 
اإلفاضة فيها ألننا سنصادفها كثَتًا خبلؿ الفصوؿ مشهورة وليس ىنا مقاـ 

القادمة. قد كبتاج ِإٔب لفظ واحد هبم  مًعا ما يتضمنو اؼبستوى األوؿ وما 
 يتضمنو اؼبستوى الثاين حىت ينصرؼ الذىب ِإليهما دبجرد ذكره.

                                                
 ".La Classe et les niveaux de vieُب كتابو القيم " (ٖ)
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 Genre« نوع اغبياة»ُىناؾ ألفاظ ـبتلفة نتخَت منها اؼبركب اآلٌب: 

de vie, mode de vie  لعدـ وجود عبارة َأوَب وأدؿ على اؼبعٌت
 اؼبقصود، ولكن ال عربة ابالصطبلح ِإذا فهم اؼبصطلح عليو.

االقتصادي  Charles Gideُىناؾ عبارة طريقة لشارؿ جيد 
الفرنسي اؼبعروؼ تُقرب ِإٔب األذىاف فكرة اؼبراتب اليت كبن بصددىا، فهو 

«. ة ِإذا تزاورت زوجتانبايُعترب اثناف من الناس من طبقة واحد»يقوؿ: 
وليست تلك العبارة ؾُبرد ُفكاىة بل ىي تشف عن أنبية االشًتاؾ فيما 

، ذلك ألنو من اؼبشاىد أف اؼبرأة وىي كائن أكثر «نوع اغبياة»أظبيناه 
سبسًكا بنوع اغبياة اليت ربياىا، قلما ترد الزايرة ؼبن ىي أقل منها أو ذبرؤ 

، ُمنتحلة ُب األمرين أعذارًا ـُبتلفة ال على زايرة من ىي َأعلى مقاًما
يستسيغها الرجاؿ بسهولة، ولذلك فهي عندما تقبل تبادؿ الزايرات فِإهنا 

 تعًتؼ ضمًنا بتكافؤ األزواج اجتماعًيا.

أما فيما ىبتص بفكرة الوراثة أو االنتقاؿ من جيل ِإٔب جيل تلك 
، وَأظهر ما تظهر ُب الفكر اليت أدخلناىا ُب تعريف الطبقة فِإهنا صفة ىامة

 .Noblesseالطوائف اؽبندية وُب طبقة النبالة 

ال تزاؿ طبقة النبالة موجودة ُب كثَت من اجملتمعات، حًقا لقد زاؿ ُب 
الديبقراطيات اغبديثة كثَت من االمتيازات القابلة للتوريث، كأرستقراطيات 

ٓب تعد تلعب  الدـ واإِلقطاع واألَلقاب، حبيث ىُبيل ألوؿ وىلة أف الوراثة
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دورًا ُب ِإنشاء الطبقات، وم  ذلك فِإنو يُبكن التأكيد أَبهنا ال زالت ذات 
 َأنبية ُكربى ُب قياـ الطبقات.

لقد كانت الطبقات قبل الثورة الفرنسية ىيئات يعًتؼ هبا القانوف، 
فضبًل عن اعًتاؼ العرؼ والعادات، ٍب قضت الثورة على تلك الطبقات 

ذه ظهرت من جديد ُب ثوب آخر غَت ثوب القانوف القانونية، ولكن ى
وىو ثوب اؼباؿ. وظهورىا ىذا ىو ُب حقيقة األمر استئناؼ للطبقات 

« ذاكرة اجتماعية»البائدة، وىذا االستئناؼ ال يُبكن أف يُفسر ِإال بوجود 
Memoire Collective  ٓب تنَس اؼباضي البائد، وِإمبا تذكره ُب صورة

ُأغسطس  ٗصحاب االمتيازات عن حقوقهم ُب ليلة جديدة، فقد تنازؿ أَ 
اؼبشهورة، ولكن ُأسرىم وأوالدىم وأحفادىم ظلوا يذكروف ما كاف آلابئهم 
من أَلقاب وامتيازات فاحتفظوا هبا رغم القانوف، شَأهنم ُب ذلك شَأف 
ُمبعدي الروس البيض الذين ُنشاىدىم اآلف ُب العواصم اأُلوروبية يبتهنوف 

ات وخدمة الفنادؽ ووبتفظوف م  ذلك أبلقاهبم وألقاب سواقة السيار 
 آابئهم.

لقد قل حًقا عدد النُببلء الفرنسيُت بعد الثورة، ولكن بقى منهم م  
ذلك نفر غَت قليل تتألف منهم طبقة ارستقراطية واسعة بُت أفرادىا سباسك 

 Consciencc de classeشديد، ِإذ يربطهم ِإحساس أو وجداف طبقي 
اليت ينتموف ِإليها. بعبارة ُأخرى يُبكن أف نقوؿ أف مشروعية طبقة ابلطبقة 

الُنببلء ُب فرنسا قد زالت بزواؿ القوانُت اؼبربرة ؽبا، ولكن ٓب تكن تلك 
القوانُت ِإال مظهًرا خارجًيا، فأما اغبقيقة واعبوىر الذي كانت تتضمنو تلك 
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تصورات اغبياة من القوانُت، أعٍت العادات واألفكار والتقاليد وابعبملة 
الوجهة األرستقراطية، أي كل ما يكوف وجداف طبقة النبالة، فقد بقى حًيا 
ُمتصل الوجود، بل ِإف الطبقات اأُلخرى ال تزاؿ تنظر ِإٔب الُنببلء بعُت 
االحًتاـ القدًن، الذي حفظتو ذاكرهتا كما لو كانت النبالة ضرورة 

 للمجتم  اإِلنساين.

فرنسي اؼبتمشدؽ ابلديبقراطية واعبمهورية يُفاخر ىذا وكثَتًا ما قبد ال
بنسب أو ابكبدار قريب أـ بعيد من ماركيز أو كونت أو دوؽ، كما أنو 

اليت تتصدر عادًة « De»ينظر ابحًتاـ ِإٔب الشخص الذي يبدأ اظبو بعبارة 
أظباء أصحاب اإِلقطاع وكبار اؼببلؾ نسبة ؼبا يبلكوف )ُب العصور الُوسطى( 

 من َأرض.

وكبن ِإذا نظران ِإٔب الوالايت اؼبتحدة قبد أَنُفسنا أماـ بلد ُب ظاىرة 
من غَت طبقات ألف ًترىبو ٓب يعرؼ عصورًا وسطى. وم  ذلك ِإذا ُسِئَل 
األمريكي عن َأسبلفو فهو هبيب ُمفتخًرا أِبَنو حفيد َأحد ُأولئك اؼبستعمرين 

أَنو ليس حفيًدا لواحد من اجملازفُت الذين ىبطوا والية فرجينيا ُب البداية، و 
؛ َأي على تلك Mayflowerُأولئك الذين وصلوا ِإٔب مشاؿ أمريكا على 

السفينة اليت َأقلت الجئي الربوتستانت. واغباؿ ُب مصر كاغباؿ ُب غَتىا، 
فم  زواؿ العهد الًتكي بسبب الثورة العرابية واالحتبلؿ وتبوؤ العناصر 

ة واغبكومة والسياسة فِإانَّ ما زلنا نرى َأحفاد احمللية اؼبكانة اأُلؤب ُب الثرو 
اأُلسر الًتكية وبتفظوف ووبتفظ الناس ؽبم دبكانة ُمعينة ؼبا بقى ُب ذاكرة 

 اعبماعة اؼبصرية من مقاـ اعبراكسة ُب القرف اؼباضي.
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لبلص من ىذا كلو أَنو بفضل ذاكرة اعبماعة بقيت فكرة النبالة )ُب 
كار التميز واالنسبلخ عن الكثرة من الناس فرنسا( وما هُباورىا من َأف

)كفكرة االنتساب ِإٔب ُمهاجرين ُمعينُت ُب َأمريكا وفكرة االنتساب ِإٔب 
جنس ُمعُت ُب مصر( بقاء واضًحا، وابلتإب بقيت طبقات رغم زواؿ 
القوانُت والظروؼ اؼبربرة ؽبا.. وىذا ىو معٌت الوراثة الذي يشتمل عليو 

 تعريف الطبقة.

خَتًا أف لبتتم كبلمنا ببياف كيف َأف الطبقة اليت ينتسب ِإليها نود أ
شخص ما سبتد من الرجل ِإٔب بنيو وزوجتو، وُب ىذا نكتفي دببلحظة 

ِإف طاىية »االقتصادي األؼباين اؼبعروؼ حُت يقوؿ:  Schmollerلشمولر 
وليس وبتاج ىذا القوؿ «.. النبيل تعد نفسها أفضل من خادمة الربجوازي

ٔب كثَت تعليق؛ ألنو من الواضح أف صفة رب اأُلسرة سبتد ِإٔب من حولو م  إِ 
 فارؽ ابلطب  بُت ذويو وخدمو.

(ٕ)  

بعد التمهيد السابق الذي أعطاان فكرة سريعة عن معٌت الطبقة، نريد 
الطبقة بنوع آخر « دبُقارنة»اآلف أف كُبدد تلك الفكرة ربديًدا أوَب وذلك 

 «.اأُلمة»ال وىو من اؽبيئات االجتماعية أَ 

 «.اأُلمم»و« الطبقات»ِلَنض  نصب أعيننا 
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ُىناؾ فرؽ بينهما واضح للعياف وىو َأف الطبقات ىيئات اجتماعية 
أكثر سعة من اأُلمة وأبعد منها امتداًدا وحدوًدا، على خبلؼ ما يبدو 
ألوؿ وىلة، والواق  أَنو يُبكن القوؿ من غَت تردد َأف الطبقات سبتد من 

 آخر ُب تلك اؼبنطقة اؼبُسماة منطقة اغبضارة الغربية دبا فيها طرؼ ِإٔب
أمريكا، وال ىبض  ىذا االمتداد لتباين اغبدود اعبغرافية والسياسية اليت 

 تتقاسم تلك اؼبنطقة.

فمثبًل عندما ىاجر نُببلء الفرنسيُت من وطنهم بسبب الثورة ِإٔب 
أجنبية حبدودىا السياسية ولغاهتا  أؼبانيا والنمسا وروسيا فِإهنم عبأوا ِإٔب ببلد

وأدايهنا، ولكنهم وجدوا دائًما وطنهم الطبقي؛ َأي الطبقة اليت ينتموف 
ِإليها، وعاشوا بسهولة ُب َأحضاهنا كما لو كانوا ُب َأوطاهنم اأُلؤب. وُب 
عصران ىذا عندما يُهاجر ُعماؿ من ُأورواب ِإٔب أمريكا فهم هبدوف ُب 

حياء والنقاابت والصحافة العمالية، وابعبملة هبدوف اؼبهجر اؼبصان  واأل
الطبقة اليت ينتسبوف ِإليها حبيث ال يشعروف كثَتًا ابلتغرب عن أوطاهنم، وال 

 هبدوف مشقة ُب االندماج التاـ ُب الوطن اعبديد بعد قليل من الوقت.

أَيُها الُعماؿ من صبي  اأُلمم: »ـ: ٖٗٛٔأٓب يقل كارؿ ماركس عاـ 
ولكن ىذا النداء من انفل القوؿ؛ أَلف الطبقة موجودة فعبًل فيما  ؟«اربدوا

 وراء حدود اأُلمم، ويشبو أف يكوف امتدادىا ارباًدا.

كذلك عندما قسم أفبلطوف الدولة الفاضلة ُب صبهوريتو ِإٔب ثبلث 
طبقات فِإنو ٓب ىبص هبذا التقسيم أثينا وحدىا، وِإمبا رمى ِإٔب جعل ذلك 
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ُحكم عادؿ ُب األرض، ىكذا فهم شراحو تلك  التقسيم قواـ كل
اعبمهورية اػبيالية، وكَأهنم ذىبوا بذلك ِإٔب القوؿ أبَِف الطبقات سبتد ِإٔب ما 

 وراء اغبدود والبحار لتشمل اإِلنسانية كلها.

قد ربملنا تلك اؼبقدمات على االعتقاد أبَِف اأُلمم ِإمبا نشَأت كأقساـ 
نتوىم َأف الطبقات اؼبمتدة ُب صقي  من  داخلية للطبقات، دبعٌت آخر قد

األرض تنقسم حسب األوضاع اعبغرافية فتنشأ اأُلمم ُب داخلها، وليس 
ىذا صحيًحا من الوجهة التارىبية، فنحن نعلم َأف األُمم ٓب تتكوف بعد 
تكوف الطبقات، كَاف يُؤخذ مثبًل نفر من النببلء وآخر من الُتجار واثلث 

م ِإٔب بعض فتتكوف ُأمة، بل على العكس من من الفبلحُت فيضم بعضه
ذلك نشأت اؼبدف واأُلمم ُمستقلة عن الطبقات وُب داخل اأُلمم نشأت 
وترعرعت الطبقات، وِإذف فبل بُد من ازباذ اغبذر واغبيطة عند ُمقارنة 

 الطبقات واأُلمم حىت ال لبطئ ُب فهم الفروؽ والصبلت بينها.

 –اؽبيئات اؼبؤلفة من ِعدة طبقات من الصبلت اؼبشاىدة بينهما َأف 
ىي نفسها مراحل من مراحل تطور  –تلك اؽبيئات اليت ُنسميها ُأفبًا 

 الطبقات.

وتلك اؼبراحل ىي اليت نقلت مثبًل أثناء القرف التاس  عشر مراكز 
الكشافة من طبقة الزراع ِإٔب طبقة الُعماؿ. ماذا قبد مثبًل عندما نُقارف بُت 

اقبلًتا ُب القرف اؼباضي؟ قبد ُب إقبلًتا ُمنذ َأواخر القرف َأؼبانيا وفرنسا و 
زاىرة ِإٔب حد عجيب،  Usinesالثامن عشر صناعة اؼبعامل الُكربى 
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وابلتإب قبد طبقة ُعمالية فُبتدة وغزيرة ؽبا مكانتها وكلمتها، وكاف سبب 
ىذا االمتداد ىو بي  صغار الفبلحُت أطياهنم ِإٔب كبار اؼببلؾ 

(Gentlemen farmersو )Landlords  بقصد االنتقاؿ ِإٔب اؼبدف اليت
ركز فيها الصناعة اكتشاؼ البخار وصناعة اغبديد اؼبعتمدة على الفحم 
اغبجري بعد َأف كانت الصناعة ضعيفة بسبب اعتمادىا على الفحم 
اػبشيب واآلالت اػبشبية وقيامها على ضفاؼ ؾباري اؼبياه ومهاب الرايح 

ُت. وُب فرنسا قبد َأيًضا سَتًا حثيثًا كبو الصناعة الُكربى، اليت تدير الطواح
ولكن دوف إقبلًتا بسبب اعتماد االقتصاد الفرنسي على آراء مدرسة 

الذين كانوا ال يعتقدوف أبَِنبية الصناعة فوجهوا  Physiocratesالطبيعيُت 
ؿ االقتصاد كلو كبو العناية ابلزراعة، فنتج عن ذلك فرؽ بُت طبقة الُعما

الفرنسية ونظَتهتا ُب إقبلًتا من حيث الغزارة والتشري  والسياسة والصحة 
والتأمُت على حوادث اػبطر ِإٔب غَت ذلك، وىذا الفرؽ بُت الطبقتُت 
اؼبتناظرتُت انتج ابلطب  عن الفرؽ بُت تطور اأُلمتُت صناعًيا، َأما ُب أؼبانيا 

الصناعة ٓب تزؿ ُب نطاؽ  فلم تكن الصناعة الُكربى ِإال ُب بدايتها، وكانت
، بينما كانت الزراعة ٓب تزؿ ضبل أاثر عهد Ateliersالورش الصغَتة 

اإِلقطاع؛ َأي ٓب تكن ُب يد صغار اؼببلؾ بل ُب يد بقااي اقطاعيي العصور 
 الُوسطى.

وتلك صفات تبلشت ُب فرنسا قبيل الثورة وبعدىا وُب إقبلًتا ُمنذ 
 عد تركز الصناعة ُب اؼبدف كما أشران.عهد التوس  االستعماري، وخاصة ب
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يتضح من ىذا َأف الطبقات ُب َأؼبانيا ٓب تكن ؽبا نفس الصفات اليت 
لنظائرىا ُب فرنسا واقبلًتا، ومن ٍب يُبكن القوؿ أبَِف ُىناؾ صبلت وثيقة بُت 
اأُلمم وطبقاهتا؛ َأي بُت تطور اأُلمم وتطور طبقاهتا، ومن جهة ُأخرى أِبَنو ال 

 افؤ وتعادؿ بُت طبقة ونظَتهتا ُب ُأمتُت ـُبتلفتُت تقدًما وأتخًرا.يوجد تك

َأما فيما ىبتص ابأُلمم اأُلوربية اأُلخرى فِإنو كثَتًا ما وبدث َأف نقوؿ 
بصفة خاصة عن ُأمم شرؽ ُأورواب َأهنا ٓب تعد حدود العصور الوسطى: ذلك 

، وأَلننا قبد فيها ُمداًن أَلف اغبياة االقتصادية فيها اكبصرت تقريًبا ُب الزراعة
( الذين Ouvriers)ال الُعماؿ  Artisansصغَتة يكثر فيها الصناع 

يصنعوف غبساهبم اػباص ال للمعامل، كما قبد نظًما ِإقطاعية، وبذلك 
تكوف طبقة العماؿ وطبقة الزراع فيها ُب دور التكوين، ولكن الُنظم واآلراء 

رواب وأخَتًا جًدا من أقصى شرقها السياسية اليت نفذت ِإليها من غرب ُأو 
أخذت تعمل ُب تكوين الطبقات وُب تكافئها وانسجامها التدرهبي م  
نظائرىا ُب بقية القارة حبيث أصبح ُب ُأورواب كلها اذباه عاـ كبو تكوين 
طبقات فُبتدة من طرؼ ِإٔب طرؼ يسود كل طبقة منها انسجاـ وتوحيد؛ 

لكن ىذا االذباه ليس ِإال ُب أوائلو َأي اشًتاؾ ُب وجداف طبقي واحد، و 
 وىو يسَت ببطء كبَت.

وفبا يشده حًقا أف بدأ ىذا االنسجاـ والتوحيد عن طريق الطبقات 
الُعليا ال الطبقات الُسفلى، فمثبًل كانت طبقة النبالة قبل الثورة الفرنسية 

)ُب حدود القارة اأُلوروبية   Cosmopoliteطبقة ال وطن ؽبا؛ َأي دولية 
 بًعا( فكانت صبلت النسب تتم بُت نبيلة ونبيلة من قطرين ـُبتلفُت.ط
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وىو من الُنببلء ُب   Saint Simonوقد وصف لنا ساف سيموف 
طبقة النبالة الفرنسية، فذكر من نببلء فرنسا عدًدا  Memoiresكتابو 

 غفَتًا ينتسب ِإٔب بلداف ُأخرى.

آخر من  Proustكذلك كاف الكاتب الفرنسي مارسل بروست 
صور لنا العبلقات الغرامية ُب تلك الطبقة فأظهران ُب قصصو على أمراء 
وأمَتات من بفاراي وإيطاليا وساكس وروسيا واسبانيا كانوا ىبتلطوف أبمثاؽبم 
من الفرنسيُت ِإابف اؼبلكية ويبتزجوف هبم كل االمتزاج ُب غَت ما كلفة أو 

ال هبدوف بينهم وبٍت  –فرنسيُت فرنسيُت وغَت  –تصن ، بينما كانوا صبيًعا 
 الطبقات اأُلخرى أدىن رابطة أو عبلقة. 

ِإف ما قرب ىؤالء بعضهم من بعض على اختبلؼ أوطاهنم ِإهنم كانوا 
أكثر ثقافة من غَتىم وَأف ثقافتهم كانت ُب مستوى واحد، بل ازبذت لغة 
 واحدة ىي اللغة الفرنسية فكاف بذلك بينهم على حد تعبَت دور كرًن
تصورات صباعية واحدة ووجداف طبقي واحد. وىكذا كاف بينهم من 
القرابة أكثر فبا كاف بُت كل واحد منهم ومواطنيو الذين ينتسبوف ِإٔب 

 طبقات أقل شأاًن.

وِإذا ىبطنا من طبقة النبالة ِإٔب طبقة أصحاب رؤوس األمواؿ، فِإان 
ت، فهؤالء وبرصوف قبدىا أكثر انسجاًما وتوحيًدا فبا ىو دوهنا من الطبقا

على التعاضد فيما بينهم ويتبادلوف اؼبصاّب مهما فرقت السياسة أو اغبرب 
بُت ببلدىم، بل قد يقف الرأظبإب موقف العداوة كبو أبناء جلدتو ولو أضر 
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ذلك بوطنو وذلك حرًصا على معاضدة أبناء طبقتو ولو كانوا من وطن 
 Les affaires sont lesآخر أو معاد، ويعتذر ُب ذلك بقولو 

affaires  وليس ذلك التماسك بينو وبُت أنداده ولو تنابذت بلداهنم ِإال
وحي الوجداف الطبقي الذي يُؤلف بينهم ويدفعهم ِإٔب الصراع ُب سبيل 

 البقاء.

وعلى العكس من ذلك ِإذا ىبطنا ِإٔب أعماؽ اجملتمعات؛ أي ِإٔب 
بية الشعب فأان قبدىم أقل طبقيت الفبلحُت والُعماؿ الذين تتكوف منهم غال

اتصااًل من الطبقتُت السابقتُت ابلبلداف األجنبية، بل قبدىم أكثر من 
ذلك، قبدىم يصدفوف عن الرغبة ُب فهم عادات وأخبلؽ وأدايف وأفكار 
الشعوب اأُلخرى، اليت قد ال يفصلها عنهم جغرافًيا غَت هنر أو جبل ؼباذا 

ذلك ألنو ُيشارؾ بكل نفسو  ال يفهم رجل الشعب الشعوب اجملاورة؟
وأكثر من االرستقراطي ُب تقاليد قومو ويستغرؽ أو يعيش بكل قوتو ُب 
العادات احمللية، وألنو فوؽ ىذا ضيق اؼبعارؼ ؿبرـو من تعلم اللغات 
األجنبية اليت ىي نوافذ يطل منها على العآب اػبارجي، وؽبذا كلو فِإف 

رفة توجد أكثر ما توجد ُب الطبقات العصبية اعبنسية أو قل الوطنية اؼبتط
الشعبية اليت تنفر من كل ما ىو جديد، ُب حُت أف الطبقات الُعليا تظهر 

 شيًئا كثَتًا من التسامح وسبيل ِإٔب كزموبوليتية الطبقة.

ُب ىذا كفاية لبياف أف الطبقات ِإمبا بدَأ انسجامها وتوحيدىا م  
 سفل.نظائرىا ُب بلداف ُأخرى من َأعلى ال من أَ 
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يُبكن اآلف ِإصباؿ ما تقدـ ُب ما يلي: الطبقات َأوس  من اأُلمم، ولو  
كانت نشأهتا ربدث داخل اأُلمم. ومن جهة ُأخرى الطبقات ُب تكوهنا 
وانسجامها واربادىا ِإمبا تتب  تطور اأُلمم. ويُبكن َأف ُيصاغ اعبُزء األخَت 

لعضوي فُيقاؿ مثبًل: من التلخيص ُب التشبيو التقليدي للمجتم  ابلكائن ا
َأف الطبقات َأعضاء يُبكن سبييزىا ُب كائنات عضوية كثَتة ىي اأُلمم، ِإال َأف 
ىذه اأَلعضاء خاضعة ُب تطورىا ومبوىا لتطور تلك الكائنات العضوية 
نفسها. ليس ىذا التشبيو ىاًما ُب نفسو، ولكن دبا َأف ُعلماء االجتماع 

، فقد يلقى ىذا التشبيو Biologie يستمدوف تشبيهاهتم من علم اغبياة
شيًئا من الضوء على ما تقدـ عند التَأمل، أَلف الغرض األساسي ىو 
اإِلفاضة ُب ربديد فكرة الطبقة وذلك دبُقارنتها هبيئة اجتماعية ُأخرى ىي 

 «.اأُلمة»

(ٖ)  

ال شك َأف التعريف اؼبؤقت لفكرة الطبقات الذي تقدـ بسطو يكفي 
ُب ظاىره، َأما ُب  Regime des Castesؽبندية ُب فهم نظاـ الطوائف ا

ابطنو فهو يبتاز خبصائص ِإضافية ال ينطوي عليها التعريف اؼبذكور، فبا 
 يدعو ِإٔب اإِلشارة ِإٔب ىذا النظاـ ِإشارة خاصة.

وليس الغرض بسط دقائق ذلك النظاـ، وِإمبا اإِلشارة ِإٔب بعض 
  قد كثرت اآلراء ُب خصائصو على ضوء دراسات وآراء جديدة، الواق

فهمو وتساءؿ الُعلماء عن َأصل الطوائف اؽبندية اليت ُيورث االنتساب 
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ِإليها كما تورث مثبًل اعبنسية، واليت ينشَأ َأعضاؤىا على مهن دوف ُأخرى، 
وعلى النفور والتقزز من َأعضاء الطوائف اؼبخالفة فبل يتزوجوف من ىؤالء 

 أبَيديهم.وال أَيكلوف معهم، بل ال يبسوهنم 

لقد وضعت ُب َأصل النظاـ الطائفي ِعدة نظرايت، وأعتقد أَنو هبب 
ُب  تفسَته وعلى ىذا   ethniqueَأف وبسب حساب الفوارؽ اعبنسية

 فسنكوف بعيدين بعض الشيء عن اآلراء السابقة ُب مسألة الطبقات.

َأو اعبسمية أُلانس  ethnique لقد درس العلماء الصفات اعبنسية
ِإٔب طبقات ـبتلفة ُب اؽبند فوجدوا َأف ُىناؾ فوارؽ من ىذه  ينتسبوف

الناحية، وِإذف فُهناؾ احتماؿ كبَت ُب تفسَت الطوائف ِإٔب حد ما ابفًتاض 
أَنو كانت ُتوجد ُب اؽبند َأجناس بشرية أؤب غزهتا َأجناس ُأخرى فوجد بُت 

 الغالب واؼبغلوب نوع من النظاـ الطبقي.

لتنبيو ِإٔب اأَلحباث اليت ُأجريت بشَأف أصل هبذه اؼبناسبة يصح ا
وطبقة   Patriciensانقساـ صبهورية روما ُب َأوائلها ِإٔب طبقة األشراؼ

. قد يتبادر ِإٔب الذىن عندما نقرَأ ًتريخ روما َأف الفارؽ plébéiensالعامة 
بُت ىاتُت الطبقتُت ىو فارؽ بُت َأصحاب الثراء والُفقراء، وم  ذلك فهناؾ 

 Fustel deَتاف آخراف: َأحدنبا جاء بو فوستل دوكبلنج تفس

Coulanges  ُب كتابو القيمLa Cité Antique فهو يقوؿ َأف طبقة .
العامة تكونت من اأَلفراد الرومانيُت الذين انفصلوا عن ُأسرىم وكونوا ُأسرًا 
جديدة ٓب تكن معروفة ُب ًتريخ روما اأُلؤب؛ أَلف روما تكونت من ُأسر 
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فة حافظت زمًنا طويبًل على أَنساهبا واألَنساب كما ىو واضح من معرو 
ًتريخ العرب كانت ذات َأنبية ُكربى ُب حياة بعض الشعوب القديبة، 
فطبقة العامة وفًقا لكوالنح تكونت فبن ال نسب ؽبم وَأيًضا من اؼبهاجرين 

 اأَلجانب كالتجار والسوقة.

ق منو العتماده على التفسَت اآلخر وىو َأحدث من اأَلوؿ وَأوث
ُب كتابو اؼبمت   Piganiolُمراجعات ًترىبية ودينية واسعة جاء بو بيجانيوؿ 

Les Origines de Rome يقوؿ اؼبؤلف ِإف الطبقتُت اؼبذكورتُت .
سُبثبلف عشَتتُت َأو جنسُت بشريُت ـُبتلفُت. العشَتة اأُلؤب، وىي اليت 
ظُبيت ابلعمامة، كانت تقطن روما من قدًن الزمن، َأما العشَتة الثانية، وىي 
اليت ظُبيت ُب التاريخ ابألشراؼ، فقد جاءت من الشماؿ وغزت العنصر 

داره. وفبا يشده حًقا ىو َأف العادات والعقائد كانت ـُبتلفة: اأَلوؿ ُب عقر 
فاأَلشراؼ شعب من الُرعاة يعبد قبًما ُب السماء ويُبارس التطَت؛ َأي 
استطبلع الغيب من النظر ُب الطَت، بينما كانت العامة تعبد آؽبة ُب بطن 

( وكانت بصفة خاصة شعًبا Culte de Cérésاأَلرض )عبادة سرس 
 .جنوبًيا

فوستل دوكبلنج الذي ٓب يقل هبذه النظرية وق  ُب حَتة وارتباؾ 
عندما حاوؿ، فمنهم شخصية كانت تلعب دورًا ىاًما ُب الصراع بُت 

فقد ذىب ِإٔب َأف «. Tribunاػبطيب »اأَلشراؼ والعامة ِإال وىي شخصية 
سلطاف ىذا اػبطيب ٓب يكن شرعًيا؛ َأي ٓب يكن ُمعًتًفا بو كسلطاف غَته من 
الُقضاة، ولكن الواق  َأف سلطاف اػبطيب على اأَلشراؼ ٓب يكن ُب حاجة 
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ِإٔب اعًتاؼ القانوف بو ألَنو كاف صادرًا عما كاف يبعثو فيهم من رعب وتقزز 
 دينيُت:

قوات السحر والشر اليت ىبوؽبا ِإايه دين  فقد كاف هبم  ُب شخصو
غَت دين اأَلشراؼ، وكاف اعبندي ال هبرؤ على مس اإِلنساف الذي وبميو 
ذلك اػبطيب أبَِف يضعو خلف ظهره، وتلك ضباية سحرية تشبو اغبماية 

ُب اجملتمعات البدائية. ىذا اػبطيب اؼبداف  « Tabouالتابو »اليت يبسطها 
على أَنو كاف يُبثل جنًسا وديًنا ُمغايرين ابؼبرة عبنس عن العامة دليل قاط  

 اأَلشراؼ ودينهم.

وِإذا نظران ِإٔب شعوب ُاخرى غَت الروماف فِإان قبد ُب بلد كفرنسا ُب 
العصور الوسطى وِإٔب عهد الثورة كاف الُنببلء يدعوف َأهنم اكبدروا من 

ف ىـز سكاهنا شعب جاء من َأؼبانيا واحتل ببلد الغاؿ ُب فرنسا بعد أَ 
 األصليُت واستعبدىم.

اؼبشرع الفرنسي ُب  Chales Loyseauوقد كتب شارؿ لوازو 
فرانك »ُمشتقة من « فرنسيوف»َأواخر القرف السادس عشر َأف كلمة 

Francs» أَلف الفرانك كانوا السادة اأَلحرار الذين «اأَلحرار»؛ َأي القـو ،
ية بعض ُمؤلفي القرف الثامن عشر استعبدوا الغاليُت، وقد َأخذ هبذه النظر 

 َأمثاؿ مونتسكيو.

وىو من زعمائها يُردد ىذا  Sieyesوُب ُمستهل الثورة قبد سيس 
لقد بلغ الشعب اآلف مبلًغا من القوة حبيث ال يعًتؼ حبق »الرَأي ويقوؿ: 
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الغزو وحبيث يستطي  َأف يرسل ِإٔب غاابت فرانكونيا كل تلك اأُلسر اليت 
 «.ة حقوؽ الغزوتدعي حبمق وراث

نرى من ىذا كلو َأف الرأي القائل أبَِف الُنببلء ُب فرنسا ِإمبا كانوا 
جنًسا أجنبًيا اعتمد ُب سيادتو على حق الغزو، يظهر أَنو كاف رأاًي مَأخوًذا 

 بو عند اعبمي  وِإنو كاف يُردد ذكرايت قديبة وحقيقية.

 Arthur deوىذا ما حدا ابؼبؤلف الفرنسي الكونت دوجوبنو 

Gobineau ُب كتابو اؼبشهورdes Races Humaines  Essai sur 

l’inégalité  وىو َأكرب غبلة نظرية األجناس وعدـ ُمساواهتا ُب الكفاايت
ِإٔب اؼببالغة ُب القوؿ أبَِف ُىناؾ دًما زقبًيا هبري ُب عروؽ صبي  َأفراد الطبقة 

 الفقَتة ُب فرنسا.

اغبديثة فِإان قبد العبلمة اأَلنثروبولوجي  وِإذا نظران أيًضا ِإٔب ِإيطاليا
 ,Les Classes Pauvresيُقرر ُب حبثو  Niceforoنيشفورو 

Recherches anthropgoloiques et sociales  َأف الطبقة الفقَتة
ُب ِإيطاليا تتميز ببعض الصفات اعبسمانية منها قصر القامة ولوف األعُت 

 ا عن طبقة اأَلغنياء ُب نفس القطر.الفاتح وغَت ذلك فبا يُبيزىا بيولوجي

أَنو كاف ُب َأؼبانيا جنس  W. Ratheauويُؤكد أيًضا فالًت رتناو 
سبلُب ىو الشعب اؼبستعبد، وجنس جرماين ىبتلف بيولوجًيا عن اأَلوؿ 

 وبيده مقاليد الزعامة والرائسة.
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كل تلك اآلراء نُؤيد ُب ببلد ـُبتلفة نشأة طبقات حبق الغزو 
ا يلقي ضوًءا على أصل طوائف اؽبند اليت كبن بصددىا، وليس والسيادة فب

، وِإمبا نكتفي (ٗ)من َأغراضنا ُىنا َأف نصف تلك الطوائف وصًفا داخلًيا 
من حيث  –كما َأاثرت الطبقات ُب بلداف ُأخرى   –ابلقوؿ أبَِهنا َأاثرت 

االختبلؼ اعبنسي بُت َأعضائها وقائ  بيولوجية وًترىبية تدىش حًقا. وكبن 
ِإذا َأردان َأف ندرس مسأَلة الطبيعة البيولوجية للطبقات وما يُؤدي ِإليو ىذا 

ا اعبنسية اأُلؤب وتراكم بعضها فوؽ الدرس، من حبث ُب اختبلؼ ُأصوؽب
بعض خبلؿ التاريخ، فِإننا سُنساؽ ِإٔب التساؤؿ: ىل يوجد حقيقة ُب 
ؾُبتمعاتنا اغبالية فروؽ مادية َأي بيولوجية ترج  ِإٔب ُأصوؿ جنسية ـُبتلفة. 
ودبعٌت آخر، ىل ترج  مسألة انقساـ الطبقات ِإٔب غنية وفقَتة ِإٔب 

يولوجية؟ ذلك سؤاؿ من اأَلنبية دبكاف، وال شك اختبلؼ ُب الطبائ  الب
أَنو لن وبل ابلطُرؽ العلمية، ولكن هبب م  ذلك أف يُوض  موض  

 البحث. 

على َأف تلك اؼبسألة ليست ىي اؼبسألة االجتماعية اليت كبن 
بصددىا ألَنو مهما يكن َأمر اغبوادث التارىبية اليت سيطرت على تكوين 

ؼ الطبائ  البيولوجية الذي َأدى ِإٔب نشَأهتا الطبقات، ومهما يكن اختبل
فِإف اؼبسألة االجتماعية غَت ذلك: ىي الفكرة َأو الرأي الذي يكونو الناس 

                                                
 Bouglé: Essai sur le Régimedes, Castesانظر مثل ىذا الوصف ُب كتاب بوجلية  (ٗ)

(1908). 
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كما « التصورات اعبماعية»ُب أَنفسهم عن انقسامهم ِإٔب طبقات، ىي 
 يقوؿ دركيم، اليت سُبيز كل طبقة عن الطبقات اأُلخرى.

دراستنا للطبقات ألَنو من اؼبتعذر َأف  ذلك ىو ما يعنينا دوف غَته ُب
لبض  الناس ِإٔب ما يشبو عيادة للكشف الطيب األنثروبولوجي بقصد َأف 
نعُت ُب اطمئناف وثقة ُأصوؽبم وجداراهتم لطبقة ُعليا أو ُسفلى، فِإف ىذا 
َأمر بعيد عن تقاليدان الدينية واػبلقية. فيجب واغبالة ىذه َأف نُواجو 

وَأف ننظر ِإليها كأمر واقعي نلجأ ُب فهمو وتفسَته ِإٔب الطبقات كما ىي 
استخبلص التصورات اعبماعية اليت تسود وجداف كل طبقة من الطبقات. 
فقد يكوف االنقساـ ِإٔب طبقات ُب اجملتمعات التارىبية اؼبعروفة طريقة 
ُمستحدثة ُب التنظيم االجتماعي قامت على أَنقاض ُطرؽ قديبة ُأخرى 

زو واإِلخضاع واالسًتقاؽ فتكوف بذلك الطبقات ُب حقيقتها أساسها الغ
استئناؼ لفروؽ جنسية فرضتها الغارات اغبربية. ويصح َأف تفسر بوجود 

ٓب تنس عهود الغزو واإِلخضاع، وِإمبا تذكرىا ُب صورة « ذاكرة صباعية»
جديدة ىي الوض  اغبإب للطبقات، وىذه الصورة ىي موض  النظر ُب 

مة وقوامها ِإمبا ىو تكوف وجداانت طبقية لكل وجداف منها الفصوؿ القاد
 تصوراتو اػباصة.
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 الفصل الثاىي

 يف مبادئ االىقساو ِإىل طبقات

 آراء كارؿ ماركس واقبلز وسسموندي ُب أف مبدأ االنقساـ الطبقي مبدأ اقتصادي. (ٗ

                   التعريف اغبقيقي لفكرة  (٘
 الطبقة.

 لبلنقساـ الطبقي.اؼببادئ اؼبختلفة  (ٙ

(ٗ)  

ُب التمهيدات السابقة بدت لنا الطبقات واأُلمم كهيئات اجتماعية 
بينها تبابُت وفرؽ، وم  ذلك فقد تساءلنا ُب آخر األمر دبناسبة الطوائف 
اؽبندية عما ِإذا كاف االنقساـ ِإٔب طبقات راج  ُب اغبقيقة من وجهة 

ومغلوب. وِبعبارة ُأخرى تساءلنا التاريخ وحده ِإٔب غزوات نتج عنها غالب 
عما ِإذا كاف انتماء فرد ما ِإٔب طبقة من الطبقات يُبكن تفسَته أبَِف أسبلفو 

 البعيدين ُب التاريخ كانوا ينتموف ِإٔب ُأمة غالبة َأو ِإٔب ُأمة مغلوبة.

ٍب نبهنا ِإٔب َأف ىذا السؤاؿ ال يعنينا ُب كثَت َأو قليل من وجهة نظر 
وَأف الذي يعنينا ىو الشعور الطبقي اؼبوجود فعبًل ُب  علم االجتماع

اجملتمعات؛ َأي التصورات اعبماعية اليت تكوهنا اعبماعة عن انقسامها 
 الفعلي ِإٔب طبقات.
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ذلك أَنو لو فرضنا َأف ُغزاة أخضعوا قطًرا ما وأَنو هبذا َأمكننا تفسَت 
ي ُب ذلك اأُلصوؿ البعيدة الختبلؼ اؼبراتب ُب التسلسل االجتماع

القطر، فِإف عبلقات الغزو واإِلخضاع عبلقات حربية ؿبضة ال هتمنا ابؼبرة 
بوصف أَننا ُعلماء اجتماع، وال وبل ؿبلها الشعور َأو الوجداف الطبيعي ِإال 
بعد ما تتبلشى سباًما ذكرايت الغزو َأو التدخل األجنيب. ودبعٌت آخر ال 

مبا ينشَأ بعد َأف يصبح ُأولئك يتولد الشعور الطبقي م  دخوؿ األجانب وإِ 
اأَلجانب ُجزًءا من اأُلمة يعمو شعور ُمعُت ُب ُمقابل شعور آخر يعم اعبزء 
اآلخر من اأُلمة حبيث يكوف بُت الشعورين ترتيب صاعد َأو انزؿ، ىذا 

 الشعور َأو الوجداف الطبقي ىو موضوع البحث.

إِلشارة ِإليو على واؼبنهج الذي سنتبعو ُب دراسة ىذا اؼبوضوع يُبكن ا
 الوجو اآلٌب:

  ُب ؾبموعة ُأؤب من الفصوؿ سنتعرض ِإٔب اؼببادئ العامة اليت
يقـو عليها توزي  اجملتمعات ِإٔب طبقات وِإٔب األساس الذي ينبٍت 

 عليو الوجداف الطبقي، وسنرى صُبلة نظرايت ُب ىذا اؼبوضوع.

  بوضوح  ُب ؾبموعة اثنية سنصف بعض الطبقات اؽبامة اؼبتميزة
كاٍؼ كطبقات الفبلحُت والُعماؿ والربجوازية والطبقة الُوسطى 

 والُنببلء.
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  وُب ؾبموعة اثلثة سنتعرض لدراسة التغَتات اليت تطرأ على شدة
الفكرة الطبقية كما تعكسها لنا الُنظم  Intensitéأو حدة 

Organisations .اليت تلجَأ ِإليها كل طبقة 

 وَأوؿ مسألة نُواجهها ىي: ما اؼببادئ  ونبدأ اآلف ابجملموعة اأُلؤب
 اليت يقـو عليها توزي  الطبقات؟

 Karl Marxىنا يستلفت نظران الرأي اؼبشهور عن كارؿ ماركس 
. يقوؿ ىذاف اؼبؤلفاف ُب كتاهبما اؼبشهور Engelsوتلميذه اقبلز 

Manifeste Crmmuniste  َأف ًتريخ ٛٗٛٔالصادر ُب سنة ،
 ىو ِإال ًتريخ الصراع االقتصادي بُت الطبقات.اجملتمعات البشرية ِإف 

كانت تلك الطبقات ُب القدًن ُمتعددة وذات نُظم ُمعقدة، ففي روما 
. وُب العصور esclavesواؼبوإب  Plèbesقبد اأَلشراؼ والُفرساف والعامة 

 Maitresورؤساء اغبرؼ  Vasseauxالوسطى قبد ُأمراء اإِلقطاع واألتباع 

– Artisans يد والعبSerfs ، َّازبذ الصراع بُت تلك الطبقات أَلوااًن شىت .
وكاف ُب ؾبموعو ينحو كبو التحرر واكتساب بعض اغبقوؽ الطبيعية 

ُب العصر اغبديث  Bourgeoisieلئِلنساف. فلما حلت طبقة الربجوازية 
ؿبل ِعدة من الطبقات القديبة البائدة حل معها الظُلم والعدواف ُب صورة 

ا بسط وجودىا الِصراع بُت الطبقات أبَِف حصره بينها وبُت ُمبتكرة، كم
طبقة الُعماؿ، ونبا الطبقتاف اللتاف تتوزعاف ؾُبتمعاتنا اغباضرة: الربجوازية 

 اليت سبلك، والُعماؿ الذين َيِكدوف.
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ٓب يكن ماركس واقبلز الوحيدين اللذين قاال أبَِف اجملتم  الصناعي 
انبا تعمل وُأخرانبا سبلك، فقد ذىب ِإٔب اغباضر ينقسم ِإٔب طبقتُت ِإحد

ُب سنة  Sismondiىذا الرأي من قبلهما االقتصادي سسم ندي 
، وقاؿ ِإف َأىم تطور غبق ؾُبتمعاتنا اغباضرة اليت سبتاز ابؼبزاضبة ٖٔٛٔ

اليت يرج  اظبها ِإٔب العهد  Proletairesواؼبنافسة ىو ظهور طبقة الُعماؿ 
دىا اغبقيقي دبعناه اغبديث ِإٔب عصران ىذا. الروماين، بينما يرج  وجو 

وليس بُت ىذه الطبقة وطبقة أصحاب العمل أي ُمبلؾ اؼبصان  أي طبقة 
ُأخرى ُمتوسطة، فقد تبلشت الطبقات اؼبتوسطة كطبقات صغار اؼببلؾ 

أَلهنم ٓب يقووا على  Artisansوصغار اؼبزارعُت وصغار التجار والُصناع 
ي رؤوس اأَلمواؿ. فلم يبق واغبالة ىذه ِإال ذوو ُمنافسة َأصحاب العمل ذو 

رؤوس اأَلمواؿ من جهة والذين يعيشوف من سواعدىم من جهة ُأخرى، 
وىم العماؿ واإِلجراء، حبيث َأف الذين ال يبلكوف شيًئا البتة ُب عصران ىذا 

 َأصبح يتزايد عددىم يوًما بعد يـو على كبو ٓب تعهده العصور السالفة.

فصل آخر ُمناقشة بعض اآلراء الواردة عند ماركس وسنرجئ ِإٔب 
واقبلز وسسموندي كمسألة تبسيط انقساـ اجملتم  اغبإب ِإٔب طبقتُت فقط، 
 وكمسأَلة تبلشى الطبقات الوسطى، فِإف لنا اعًتاضات جوىرية على ذلك.

وسنكتفي ىنا ابلنظر ُب اؼببدَأ الذي يقـو عليو تقسيم اجملتم  ِإٔب 
ء اؼبؤلفُت، فهم يروف َأف ىذا اؼببدَأ ىو مبدَأ اقتصادي طبقتُت عند ىؤال

فحسب، ولكن الواق  َأف الطبقات اليت ذكرىا ماركس واقبلز عند الروماف 
وُب العصور الوسطى تقـو على مبادئ ـُبتلفة ٓب ينوه عنها اؼبؤلفاف 
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اؼبذكوراف. فمثبًل الطبقات اليت ذكرىا ماركس عن الروماف تقـو ُب اغبقيقة 
. فقد كاف لكل Droits Politiquesى اختبلؼ ُب اغبقوؽ السياسية عل

من اأَلشراؼ والفرساف والعامة حقوؽ سياسية ُمعينة ُب نظاـ الدولة 
الرومانية حبيث يُبكن القوؿ أبَِف تلك الطبقات كانت ُب جوىرىا طبقات 

 .Classes Politiquesسياسية 

متها بُت اؼبوإب كذلك زبتلف عما سبق الفروؽ اليت يُبكن ِإقا
واأَلحرار عند الُقدماء، كما زبتلف الفروؽ بُت العبيد واأَلفراد غَت 

 اؼبرتبطُت اِبأَلرض ُب العصور الوسطى كالصناع وَأصحاب اإِلقطاع. 

ىذه الفروؽ اؼبكونة لطبقات ُمعينة ٓب تكن من النوع السياسي وِإمبا  
وإب ُب القدًن كانوا ملًكا أو كانت من النوع القانوين َأو اغبقوقي، ِإذ َأف اؼب

حًقا ألسيادىم، وكاف العبيد ُب العصور الوسطى ؾُبردين عن كل حق من 
اغبقوؽ اؼبدنية كحق التملك وحق اؼبقاضاة وحق االنتقاؿ من اأَلرض 

 .Classes Juridiquesحبيث يُبكن القوؿ أِبَننا ىنا َأماـ طبقات حقوقية 

وأخَتًا الفوارؽ بُت رؤساء اغِبرؼ والربجوازيُت والُعماؿ الذين ورد 
ذكرىم عند ماركس وىي ليست من النوع السياسي َأو من النوع اغبقوقي، 

 Classesولكنها من النوع االقتصادي، ويُبكن تسميتها طبقات اقتصادية 

economiques. 

ى حربية ودينية ويُبكن َأف مُبيز ِإٔب جوار تلك الطبقات طبقات ُأخر 
 وغَت ذلك ُب ؾُبتمعات ُأخرى.
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(٘)  

نرى من ىذا َأف مبادئ االنقساـ ِإٔب طبقات ليست دائًما ُمتشاهبة؛ 
َأي ليست دائًما اقتصادية كما الح للمؤلفُت اؼبذكورين، وِإمبا توجد مبادئ 
ُأخرى كاليت أشران ِإليها. ؼباذا ِإذف نستعمل ُب كل ىذه االنقسامات 

، وما ىو العنصر «الطبقة»بادئها لفظًا واحًدا ىو لفظ اؼبختلفة ُب م
اؼبشًتؾ بينها والذي يربر استعماؿ ذلك اللفظ؟ ىنا نلجَأ ِإٔب عبارة ىامة 
لكارؿ ماركس تعتقد َأهنا تعرؼ الطبقة تعريًفا حقيقًيا وهنائًيا هبب اأَلخذ بو 
رة بدؿ التعريف اؼبؤقت الذي جاء ُب الفصل السابق، أَلف تلك العبا

تظهران على َأىم ما يبيز الطبقات عن غَتىا من الظواىر االجتماعية، وىذه 
 Hiérarchies des rangsتسلسل اؼبراتب اؼبتعددة »العبارة ىي 

multiples» ِإال ِإذا قدمت لنا « طبقية»، فِإف تلك االنقسامات ال تكوف
قوؿ أبف تسلسبًل ُب اؼبراتب، تسلسبًل تصاعداًي أو انزاًل حبيث يُبكن ال

قسما ما ُب َأعلى اجملتم  وآخر ُب الوسط واثلثًا ُب َأسفل اجملتم  مثبًل، وال 
سبيل ِإٔب تغيَت ىذا الًتتيب، أَلف مرتبة كل قسم أو طبقة ِإمبا تنتج واغبالة 

 ىذه من مقارنتها بغَتىا ُب داخل السلسلة.

ئات وهبب َأف ُنبلحظ َأف الطبقات االجتماعية دوف سائر أَنواع اؽبي
، بينما األَنواع اأُلخرى ال «التسلسل»االجتماعية ىي اليت تتضمن فكرة 

دوف  Juxaposésتكوف ُمتسلسلة وِإمبا تكوف ُمتجاورة أو ُمتبلصقة 
ترتيب أو تسلسل، وىذا ما يُبكن ُمبلحظتو عندما نقارف الطبقات هبيئات 

 اجتماعية كاأُلسر واأُلمم.
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اأُلسر ما ىو فقَت وما ىو غٍت، ومنها ال شك َأف من الطبقات واأُلسر: 
؛ َأي بينها ترتيب أو تسلسل ما ولكنو راج  ُب  ما ىو حاكم وما ىو ؿبكـو
اغبقيقة ال ِإٔب اأُلسرة من حيث ىي ُأسرة وِإمبا النتساهبا ِإٔب طبقة من 

الطبقات. فيجب واغبالة ىذه ِإذا َأردان َأف نتحقق من َأف اأُلسر ال تقبل 
ا َأو انزاًل بينها َأف ننظر ِإٔب اأُلسرة ُب حد ذاهتا؛ َأي ؾُبردة عن ترتيًبا صاعدً 

 كل اعتبار طبقي.

من ىذه اعبهة توجد ابلطب  ُأسر كثَتة األوالد كما توجد ُأسر ال 
َأوالد ؽبا، كذلك ذُبد ُأسر وحيدة الزوجة والزوج َأو ُمتعددة الزوجات َأو 

ف نوًعا منها َأعلى من غَته وَأف ُمتعددة األزواج. ولكن ال يُبكن القوؿ أبَِ 
نوًعا آخر َأسفل األَنواع. خذ مثبًل اأُلسر الكثَتة اأَلوالد، فقد خصتها 
بعض الدوؿ ابلتشجي  واإِلعانة اؼبالية، ولكن ال ينجم عن ىذا َأف اأُلسر 
العديبة اأَلوالد تُعترب ُب حد ذاهتا ُأسًرا وضيعة رغم َأف القانوف يسمح ُب 

 ات بطبلؽ اؼبرَأة اليت ال َأوالد ؽبا.بعض اجملتمع

ُىناؾ أيًضا أَنواع ـُبتلفة من الزواج: الزواج الديٍت )أماـ الكنيسة( 
 والزواج اؼبدين )أماـ السلطات اغبكومية( والزواج اغبر أي اؼبخاللة.

كاف ِلزاًما على الزوجُت قبل فصل الدين عن الدولة ُب فرنسا عاـ 
وؼبا أخذت الدولة ابلزواج اؼبدين وحده ظل التقدـ ِإٔب الكنيسة،  ٜ٘ٓٔ

ينظر الناس ِإٔب ىذا الزواج الذي ال تعًتؼ بو الكنيسة نظرة احتقار 
 واستنكار.
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، فِإف اأُلسر القائمة على  وم  َأف ىذا النوع األخَت ىو السائد اليـو
اؼبخاللة؛ َأي على الصبلت اغبرة اليت تلتئم وتنفصم وفق مشيئة اػبليلُت 

الشيوع، وَأصبح استنكار األمس للزواج اؼبدين الذي ال تُباركو آخذة ُب 
الكنيسة حجة الدفاع عند الذين يُدافعوف عن كياف اأُلسرة ووحدهتا أماـ 

 خطر اؼبخاللة.

ؼباذا ينظر الناس ِإٔب اؼبخاللة نظرة االحتقار؟ أي ؼباذا نعتربىا ُب 
تعًتؼ بنتائجها القوانُت  مرتبة دوف مرتبة الزواج اؼبدين؟ ألهنا غَت شائعة وال

فأي فرؽ بينها وبُت الزواج اؼبدين، وأي سبب يدعو ِإٔب ازدرائها أو وضعها 
ُب مرتبة دوف ىذا النوع األخَت من الزواج، شوىد ُب اإِلحصاءات الروسية 

 أهنا تصف النساء كما أيٌب:

( اػبليبلت. ٕ( العذارى. )ٔأواًل: النساء غَت اؼبتزوجات ومنهن: )
 لعانسات.( اٖ)

( ٕ( العائشات م  َأزواجهن. )ٔاثنًيا: النساء اؼبتزوجات ومنهن: )
( اؼبنفصبلت عن َأزواجهن ٗ( اؼبطلقات. )ٖاػبليبلت بعد طبلقهن. )

 دوف طبلؽ.

تلك أوضاع ـُبتلفة جد االختبلؼ، ولكن ؽبا صبيًعا صفة قانونية؛ أي 
حقوؽ وواجبات  شرعية، ودبعٌت آخر ؽبا ُب نطاؽ قوانُت الدولة الروسية

للزوج واؼبرأة واألوالد مًعا حبيث يصبح من اؼبتعذر أف قبد ترتيًبا تصاعداًي 
 أو انزاًل بُت أنواع اأُلسر الروسية القائمة على ـُبتلف تلك األوضاع.
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عرفت أيًضا اغبضارة العربية أنواًعا من الزواج: الزواج اؼبعروؼ 
ـُبتلفة، وكانت تلك األنواع ُب  وزواج اؼبتعة، كما عرفت روما أنواًعا ُأخرى

اغبضارتُت مقبولة حبيث يعسر وض  بعضها فوؽ بعض كما توض  الطبقات 
االجتماعية. حقيقة كانت اأُلسر ُب روما كما بُت فوستل دوكوالنج ُب كتابو 

La cite Antique  تتجم  أو تقـو حوؿ رئيسها ِإذ كانت عبادة
أُلسر، ولكن كثَتًا ما كاف وبدث األسبلؼ اؼببدأ األوؿ الذي تقـو عليو ا

أف تنحل أو تنفرط تلك اأُلسر فتفقد بذلك عبادهتا، وتنشأ بداًل عنها ُأسر 
ال عبادة ؽبا، وردبا كانت ىذه اأُلسر األخَتة توض  ُب مرتبة سفلى ابلنسبة 
ِإٔب غَتىا. على أف اأُلسر اليت ال عبادة ؽبا اذبهت كبو األدايف األسيوية 

عبادة األسبلؼ، ولكن ُب اغبالتُت نُشاىد أف تدخل  تستعيض هبا عن
العنصر الديٍت ىو أساس اؼبفاضلة بُت ىذين النوعُت من اأُلسر، ِإذ كبن 
ُىنا ُب الواق  أماـ نظم دينية ال أماـ أسر منظور ِإليها ُب ذاهتا وؾبردة عن  

اعتبار  كل اعتبار خارجي. فِإذا نظران ِإٔب نُظم اأُلسر ُب ذاهتا ؾُبردة عن كل
خارج عنها، فمن اؼبستحيل أف نقيم بينها ترتيًبا صاعًدا أو انزاًل كما ىو 

 الشأف ُب الطبقات.

ال شك أف كل ُأمة سبنح نفسها قيًما ذاتية هبا تذىب كل الطبقات واأُلمه: 
ُأمة ِإٔب أهنا أفضل من بقية اأُلمم: قبد من اأُلمم ما يعتقد َأنو الشعب 

أنو منب  اغبضارة، أو ما يعتقد أنو يبتاز بصفات ُتؤىل اؼبختار، أو ما يعتقد 
للسيادة. ِإف ٓب تتخذ تلك اؼبعتقدات شكبًل حربًيا فهي ليست ُب نفسها 
ضارة أَلهنا شائعة بُت اأُلمم كلها، فمثبًل ُب مسارح الزنوج بنيويورؾ قبد 

 اعبنة ال يسكنها ِإال السود، بينما النار ال يوجد هبا ِإال البيض.
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يسر الزنوج وال يضر البيض؛ أَلف ىؤالء ال يًتددوف على ىذه  ىذا
اؼبسارح، وكل شعب بصفة عامة يعترب نفسو أفضل الشعوب؛ أَلف انتباىو 
يتجو ِإٔب صفة من الصفات اغبميدة ال توجد بعُت الدرجة عند الشعوب 
 اأُلخرى. فمثبًل األؼباف الذين وببوف النظاـ وىبضعوف ِإليو ُمضحُت حبرايهتم
الفردية يعتقدوف بسموىم ؽبذا السبب، بينما يعتقد الفرنسيوف بسموىم 
على غَتىم غببهم اغبرية الفردية اليت قد تتعارض م  اػبضوع للنظاـ.  
كذلك يفتخر اليوانين اغبديث أِبَنو اكبدر من اليوانف القديبة، بينما يُفاخر 

قبل. ولكن ـبتلف األمريكي أِبَنو ينتسب ِإٔب ُأمة تتجو بكليتها كبو اؼبست
ىذه العواطف ال ىبلق تسلسبًل تصاعداًي أو انزاًل بُت اأُلمم، بينما الطبقة 
الُسفلى ُب ؾُبتم  ما مثبًل ىي ُسفلى ليس ُب نظر الطبقات الُعليا فحسب، 

 بل ُب نظر أفراد تلك الطبقة نفسها وابعًتافهم الصريح.

(ٙ)  

ضمنة لفكرة الًتتيب وِإذف فُيمكن اعبـز أبَِف الطبقات وحدىا ىي اؼبت
أو التسلسل، ومن ٍب كانت التصورات اعبماعية لكل طبقة ُمشتملة على 

ىو الذي يعطيها رتبتها ُب سلسلة  Jugement de valeurُحكم تقويبي 
القيم الطبقية. ما ىو مصدر تلك األحكاـ التقويبية؟ كل شعب من 

ياتو: فتارة الشعوب وبيا حياة خاصة أو يتخذ قيمة من القيم أساًسا غب
يكوف قلب اغبياة )أي القيمة الُعليا( السياسة، وًترة يكوف االقتصاد، 
وًترة يكوف الدين وًترة يكوف اعبيش، ِإٔب غَت ذلك من أَنواع النشاط 
اإِلنساين، فكلما قرب الفرد من قلب اغبياة ُب الشعب الذي يعيش فيو 
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بعد عن ذلك القلب بعد  قرب من القيم اأُلؤب؛ أي اؼبمتازة ُب ُأمتو، وكلما
عن تلك القيم وانزوى ُب قيم أقل أنبية، كل نوع من أنواع اغبياة اؼبذكورة 

 يُعترب مبدأ لتوزي  الطبقات وانقسامها.

لنأخذ مثبًل اغبياة الدينية، ُىناؾ ؾبتمعات ربيا حياة دينية حبتة، 
والقيمة األؤب فيها االقًتاب من اآلؽبة والكائنات اؼبقدسة وذلك بتنظيم 
الشعائر الدينية وابحتكار القياـ عليها. من ىذا النوع الشعب اؼبصري 

ة بعده وؽبم القدًن حيث كاف الفرعوف ىو اإِللو وكاف الكهنة الطبقة الثاني
 حق الدفن ُب مقابر تشبو مقابر الفراعنة للتمت  ابغبياة اأُلخرى. 

َأما الطبقة الثالثة أي الشعب فقد كاف يُبثل الطبقة األخَتة لبعده عن 
قلب اغبياة أو النظاـ اؼبصري القدًن. ؽبذا عندما اثرت الطبقة الثالثة ِإابف 

دينية؛ َأي للحصوؿ على قيم دينية اأُلسرة العاشرة ِإمبا اثرت ِلْلُمساواة ال
اختصت هبا الطبقتاف الثانية واأُلؤب، فأدى ذلك ِإٔب قياـ أوؿ اشًتاكية ُب 
التاريخ ِإابف اأُلسرتُت التاليتُت، وىذه االشًتاكية أدت ِإٔب ُمساواة صبي  
َأفراد الشعب ُب مكاسبهم حبيث يستطيعوف أف هبدوا ما ينفقونو على بناء 

الكهنة واؼبلوؾ، تلك اؼبقابر اليت يتمتعوف فيها ابػبلود ُب  مقابر كمقابر
 حياة ُأخرى كما كاف يتمت  هبا أفراد الطبقتُت اؼبمتازتُت.

ِإذا تركنا مصر ونظران ِإٔب اؽبند قبد أيًضا توزيًعا للطبقات تغلب عليو 
 الصبغة الدينية، فطائفة الربانبة ىي اليت ربتل اؼبكانة األُؤب بُت الطوائف.
وقد تساءؿ الُعلماء عمَّا ِإذا كاف الربانبة ُب األصل ُأمراء ذوي أبس شديد 
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دالت دولتهم بسبب غزو أجنيب، ولكن ُب وقتنا اغباضر كل القرائن تدؿ 
 على أف مكانة الربانبة اؼبمتازة انشئة عن قيامهم إِبعداد الضحااي اؼبقدسة.

مارس زمًنا وللقياـ هبذه الضحااي جبب على اؼبضحي أف يكوف قد 
طويبًل من الشعائر الدينية ما يطهر نفسو ويؤىلو الكتساب الصفات 
الروحية اليت ذبعلو مقراًب من الكائنات اؼبقدسة، وِإذف فلصلتو اؼبباشرة 
ابؼبقدسات ىو يُبثل أظبى الصفات أو اؼبكاانت ُب اجملتم  اؽبندي. وتذىب 

د خرجوا من فم برانبا، اػبرافات اؽبندية ِإٔب أف الربانبة وىم الرىباف ق
واحملاربُت من ساعديو، والفبلحُت من فخذيو، والطبقات الُسفلى من 
قدميو، وتوجد طبقتا التجار والعماؿ ُب أسفل ىذا التسلسل قريًبا من 

 العاىرات.

هبب عندما نتكلم عن الدين أف مُبيز بُت نوعُت من التسلسل: فُهناؾ 
ي يُزاولو اإِلنساف هبيء من تسلسل فٍت كما ُب كل أنواع العمل الذ

اختبلؼ الوظائف اليت يقـو هبا كل رجل من رجاؿ الدين )مثبًل ُب 
اإِلسبلـ: يوجد ِإماـ اؼبسجد والُعلماء وشيخ اإِلسبلـ واػبليفة(، وُىناؾ 
تسلسل يُبكن تسميتو ابلروحي )مثبًل ُب اإٍلسبلـ: النبوة والصحابة 

وفية: األقطاب واألوًتد واؼبريدوف.. والتابعوف واألئمة اجملتهدوف. وُب الص
ِإْب. وُب اؼبسيحية: اغبواريوف والشهداء والقديسوف.. ِإْب.(، وكثَتًا ما يبتد 

 ىذا التسلسل ِإٔب الذرية.
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ىذاف النوعاف من التسلسل ال يُكوانف طبقات اجتماعية ألهنما 
ين ىبصاف النظاـ الديٍت ُب داخلو؛ َأعٌت الكنيسة، وم  ذلك فِإف مثل ىذ

النوعُت من التسلسل وبمبلف أيًضا مبدأ االنقساـ ِإٔب طبقات اجتماعية 
حبيث ِإذا اتسعت الكنيسة فأصبحت شعًبا أو ِإذا ازبذ الشعب ىيئة 
الكنيسة فِإف تلك الطبقات تظهر للعياف، وىذا ما حدث ُب بعض األقطار 

ا ُيسمى وُب بعض العصور، كثَت من ُعلماء اإلثنوغرافيا الفرنسيُت وضعوا م
، حيث ينقسم سكاهنا ِإٔب طبقات اجتماعية كل «دبُدف اؼبزاب»ُب اعبزائر 

طبقة منها تُقابل وظيفة دينية ُمعينة، وُب اؼبستعمرات األمريكية اليت 
أسسها البيوريتاف ُب القرنُت الساب  والثامن عشر كانت االنقسامات 

 Mormonsاؼبورموف الطبقية والسياسية ُمطابقة لبلنقسامات الدينية، وعند

كاف   Salt Lake Cityالذين َكوَّنوا ِلُمدة طويلة والية ُمستقلة ُب  
 القديسوف ىم الطبقة الُعليا، وكاف بيدىم النفوذ والُسلطاف.

لننتقل اآلف ِإٔب شعوب ُأخرى قلب اغبياة فيها ليس الدين وِإمبا 
قيم الُعليا السياسة؛ َأعٍت الشعوب اليت يطغى عليها النشاط السياسي، ال

حالئذ ىي النفوذ َأو الُسلطاف أو اغبكومة. ِإف ما يُؤىل اإِلنساف ُب مثل 
ىذا اجملتم  ألف يشغل منصًبا عالًيا ىو ُمزاولة اؼبناصب اإِلدارية واالشًتاؾ 
ُب اجملالس االنتخابية، وابعبملة ُب ُمناقشة أو تسيَت اؼبناف  العامة للمدينة 

 أو الدولة.
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اإِلنساف ُب مثل ىذا اجملتم  ىو أف يكوف بعيًدا  وَأعظم شر يصيب
عن تلك اؼبناصب وأف يكوف ؿبروًما من حق التصويت العاـ ومن ِإبداء 
 الرأي والتداوؿ م  اآلخرين، ىذا ما يُبكن ُمشاىدتو مثبًل ُب روما القديبة.

ُىناؾ كانت تكسب الثورة من غَت شك بعض السلطاف، ولكنها م  
ذلك كانت أتٌب ُب األنبية بعد اؼبناصب السياسية، بل ويتوقف اغبصوؿ 
عليها على تلك اؼبناصب. كبن نعلم أف طبقيت األشراؼ والُفرساف ٓب يهمبل 
الربح من وراء دافعي الضرائب، وِإف من كاف يُرسل منهما ِإٔب أفريقية 

سية وببلد الغاؿ ِلئِلشراؼ على ِإدارهتا كانوا يستغلوف تلك اؼبستعمرات وآ
ُب الوقت عينو استغبلاًل اقتصاداًي شخصًيا. ولكن الذي يهمنا ىنا ىو أننا 
قبد م  ذلك ُب مدينة روما نفسها دستورًا أساسو اختبلؼ اغبقوؽ 

ديوس السياسية بُت الروماف ُب خطبة مشهورة لشيشَتوف رد هبا على كلو 
؛ َأي ُأولئك الذين ىم خَت الروماف Les optimatesقبد تعريف 

َأما من حيث العدد فبل سبيل »وأعبلىم. من ىم ىؤالء؟ يقوؿ شيشروف: 
ِإٔب حصرىم وِإال اهنارت الدولة. قبد بينهم ُأولئك الذين ترد أظباؤىم ُب 

ركاب  رأس قائمة ؾبلس اأُلمة. وقبد بينهم أيًضا الشيوخ الذين يبشوف ُب
األولُت. وقبد بينهم اؼبواطنُت ذوي اؼبقامات الرفيعة الذين يفتح ؾبلس 

، ِإٔب أف يقوؿ: «الشيوخ طريقو ِإليهم كالفرساف والقائمُت على ماؿ الدولة
ومهما «. َأما ما عدا ىؤالء فهم الذين ال يقربوف من مراتب السلطاف»

قد اعًتؼ فيها تكن غلبة الناحية اأَلخبلقية ُب خطبة شيشروف فِإنو 
صراحة أبَِف ما يَُكوِّف الطبقة الُعليا بُت مواطٍت روما ىم الذين يقوموف على 

 َأىم الوظائف السياسية واإِلدارية فيها.
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من الواضح أَنو يعسر أف مُبيز ُب اجملتمعات السياسية بُت ما ينشَأ عن 
كثَتًا ما ُسلطاف اؼباؿ وما ينشَأ عن ُسلطاف السياسة وحدىا؛ أَلف السياسة  

تسمح ُب الوقت عينو أف يُزاوؿ الرجل أعمااًل تدر الربح، ففي البندقية 
حيث كانت ُتوجد أرستقراطية واضحة، كاف زُعماء اؼبدينة وىم الذين 
يَُكوِّنُوف الطبقة الُعليا ُأانًسا يهتموف بصفة خاصة ابلشئوف السياسية 

النيايب وُب القياـ واإِلدارية، وكانوا يقضوف حياهتم ُب جلسات ؾبلسهم 
ابلوظائف اؽبامة ُب خدمة اؼبدينة، ولكنهم كانوا ُب الوقت عينو صانعي 
أسلحة وأساطيل ورأس ماليُت، وم  ذلك فُيمكن القوؿ أبَِف صبهورية 
البندقية ٓب ربتفظ أبَِنبيتها ِإال دبقدار ما كانت األعماؿ اؼبرحبة أتٌب ُب اؼبقاـ 

الُزعماء؛ َأعٍت دبقدار ما كانت الشئوف  الثاين بعد السياسة عند ُأولئك
اإِلدارية للدفاع عن اؼبدينة داخبًل وخارًجا الشغل الشاغل عندىم. وعندما 
انقلب ذلك الوض ؛ َأي عندما تغلبت اؼبناف  الشخصية على اؼبصاّب 

 العامة تدىورت اعبمهورية سريًعا.

ًتح طريقة لقد أشار أفبلطوف ُب صبهوريتو ِإٔب مثل ىذا االنقبلب واق
لتفاديو، قاؿ ِإف حكومة االرستقراطية تستهدؼ دائًما ػبطر انقبلهبا ِإٔب 

، وؽبذا Ploutocratieَأو ِإٔب حكومة األثرايء  Oligarchieحكومة األعياف 
فِإنو من الضروري ُب رأيو أف وبـر الزعماء من اؼبلكية الشخصية، وأف 

 ىذا الطبقة الُعليا تُفسر تكوف اؼبلكية بينهم شائعة. وشيوعية اؼبلكية ُب
بضرورة من  َأعضائها من أف ينصرفوا عن الشئوف السياسية البحتة اليت هتم 

 الوطن ُب ؾبموعو ِإٔب منافعهم الفردية لئِلثراء.
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ولننتقل اآلف ِإٔب اجملتمعات اليت تغلب عليها اغبياة اغبربية، ُىناؾ ُب 
دت فيها طبقة من الواق  ؾُبتمعات طغت عليها الُنظم اغبربية وسا

أرستقراطية السيف. ُب َأوائلها كانت تلك الطبقة ُب ُأورواب مفتوحة 
األبواب ألي فرد من أي طبقة ما داـ ذلك الفرد يكوف قد برىن على 
اؼبواىب اؼبطلوبة لبللتحاؽ تلك للطبقة. ىكذا كاف الشَأف أَيًضا ِإابف 

عشر كاف أي فرد من اغبروب الصليبية، ففي القرنُت الثاين عشر والثالث 
من يزرع حقلو ُب »العامة يُبكنو َأف يلتحق هبا، وكما يقوؿ مثل أؼباين قدًن: 

ٍب ابتداًء «. الصباح يُبكنو َأف يبتطي اعبواد بعد الظهر ويشًتؾ ُب اؼبلحمة
من القرف الراب  عشر َأوصدت تلك الطبقة أَبواهبا دوف ىؤالء وأصبحت 

ذكرايت ُأصوؽبا اأُلوٕب؛ َأي السيف، ظلت  حكًرا على الذين يرثوهنا، ولكن
م  ذلك حية ُب اأَلذىاف؛ أَلف تلك االرستقراطية ظلت زمًنا طويبًل ال 
تسمح ألعضائها أبَِف وبًتفوا َأي عمل ُمربح، فقد كانت ُمزاولة الصناعة َأو 
التجارة من َأسباب التجريد أو االستبعاد من تلك الطبقة، قبد ىذه الطبقة 

أسربطة وعند اؼبماليك ُب مصر وكذلك ُب الياابف )ارستقراطية  أَيًضا ُب
 (.Samouriساموري 

تغلب عليها الناحية  –كاجملتمعات الراىنة   –ُىناؾ ؾبتمعات 
االقتصادية. اغبالة اؼبالية دوف غَتىا ىي اليت َأخت رُبدد ُمنذ زمن ليس 

ارات حربية بعيًدا اؼبراتب االجتماعية، وكل ما عدا تلك اغبالة من اعتب
’Homme dرجل اأَلعماؿ »ودينية وسياسية أخذ يتضائل شيًئا فشيًئا. 

affaires » اصطبلح حديث ُب اللغات اأُلوربية يدؿ على رجل جديد ال
عهد للحضارات القديبة بو، ىو رجل صفتو اأُلؤب ليست اغبصوؿ على 
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تمعات الثروة عن طريق السياسة أو وراثة األطياف كما ىو الشأف ُب اجمل
اؼبتأخرة اليت تسود فيها روح اإِلقطاع، وِإمبا اإِلقداـ على خلق الثروة َأو 
تنمية اؼبوروث منها ِبطُرؽ الصناعة واؼببادالت التجارية. وِإذف فهو ليس 
الرجل الغٍت فقط، وِإمبا أَيًضا ىو الذي يُنمي الثروة دبقدراتو الشخصية 

 الصناعي واؼبنافسة التجارية.وفًقا لروح العصر اغباضر؛ َأي اإِلنتاج 

ىذا الرجل اعبديد خلق طبقة ارستقراطية غَت الطبقة االرستقراطية 
القديبة القائمة على الزراعة، وِإف كانت كلتانبا ارستقراطية مالية. قبد 
ىذين النوعُت من االرستقراطية جنًبا ِإٔب جنب ُب الببلد الصناعية اؽبامة. 

وف الثالث قبد كما بُت كارؿ ماركس َأف مثبًل ُب فرنسا ُب عهد انبلي
والػ  Legitimistesاألحزاب السياسية تنقسم ِإٔب حزبُت ىامُت نبا الػ 

Orleanistes كبلنبا، ارستقراطي ولكن اأَلوؿ ارستقراطية الصناعة ،
وَأصحاب البيوًتت اؼبالية، والثاين ارستقراطية الدـ واأَلراضي الزراعية. 

جاؿ اأَلعماؿ ارستقراطيُت آخرين نبا بقااي النبالة وقبد اآلف ِإٔب جوار ر 
 ٜٛٚٔالقديبة اليت استطاعت َأف تنقذ خبلؿ الثورات اؼبتعاقبة ُمنذ سنة 

اؼبؤلف الفرنسي اؼبعاصر  Siegfriedأمبلكها أو أطياهنا. الحظ سيجفريد 
ُب دراستو لؤلحزاب السياسية ُب غرب فرنسا بقاء معآب اإِلقطاع القدًن ُب 

ت اؼبُت واالسجو والفانديو والربيطاين والنورماندي، ىؤالء النببلء ال والاي
يزاؿ ؽبم نفوذ كبَت ُب ِإقطاعاهتم اؼبوروثة وال يزاؿ الناس فيها ىبضعوف ؽبم 
ووبًتموهنم، كما ال تزاؿ ثروهتم قائمة على الزراعة؛ َأي على الوسيلة 

 اؼبعروفة ُمنذ الِقدـ ُب اإِلثراء.
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اؿ اغبإب الذي تفوؽ على االرستقراطية القديبة من َأما رجل اأَلعم
حيث الثروة فهو آخر ما وصلت ِإليو الطبقة الربجوازية من تقدـ. الطبقة 

)وىم « Bourgs»الربجوازية ىي ُب اأَلصل الطبقة اليت عمرت اؼبدف 
بذلك غَت الفبلحُت(، واليت َأقامت حياهتا على الكسب وتنمية اؼباؿ 

 يف واؼبدينة.ابؼببادلة بُت الر 

وإِبنشاء اؼبصان  ؼبختلف اغباجات، َأدت تلك الطبقة ُمنذ التوس  
االستعماري اأُلورويب ِإٔب تكوين ارستقراطية التجار اأَلغنياء وَأصحاب 
 البنوؾ والشركات، كما َأدت ُب العصر الصناعي ِإٔب ارستقراطية الصناعة.

هبا الربجوازي الصفة اؼبشًتكة بُت ىؤالء صبيًعا ىي اليت وصفنا 
النموذجي؛ َأي رجل اأَلعماؿ ُب الوقت اغباضر، وىو الرجل الذي فيو 
ِإقداـ على تنمية الثروة دبواىبو واستقبللو، ووفًقا لروح اإِلنتاج الصناعي 

 واؼبنافسة اليت سُبيز ىذا العصر.

اجملتمعات الدينية والسياسية  –ُب كل اجملتمعات اليت تعرضنا ؽبا 
اتضح لنا َأف مبادئ االنقساـ فيها ِإٔب طبقات  –قتصادية واغبربية واال

مبادئ ـُبتلفة ُمتباينة، وتبياهنا راج  ِإٔب سيادة َأو تغلب نوع ُمعُت من أَنواع 
النشاط اإِلنساين يُعترب القيمة الُعليا ُب ؾبتم  من اجملتمعات، ىكذا َصنَّف 

ما ُيساىم كل فرد منهم الناس أَنفسهم ِإٔب طبقات ُعليا َأو ُسفلى دبقدار 
 عن قرب َأو بُعد ُب ذلك النشاط.
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ولكن َأي شيء تشًتؾ فيو تلك اجملتمعات على اختبلفها ُب َأنواع 
االنقساـ ِإٔب طبقات؟ تشًتؾ صبيعها ُب َأمر واحد: ىو أف ٍإحساسها 
بوجودىا يًتكز أبصبعو حوؿ القيمة الُعليا اليت يدور حوؽبا النشاط اإِلنساين 

   من اجملتمعات. ُب ؾبتم

وِبعبارة ُأخرى كل ذبم  ِإنساين ال يصبح ؾبتمعا تتوزعو طبقات ِإال 
قيمة ُعليا  –وىذا ما ُنسميو الوجداف اعبماعي  –ِإذا وعي سباـ الوعي 

يتجو صوهبا نشاط تلك اعبماعة حبيث َأف أشد الناس صلة بتلك القيمة 
اآلخروف مكاانت أقل  يشغلوف اؼبكانة االجتماعية اؼبمتازة، بينما يشغل

 أنبية ابلنسبة ِإٔب اعبماعة البتعادىم شيًئا فشيًئا عن تلك القيمة.

وال فرؽ ُب ىذا بُت القيم الدينية والسياسية واغبربية واالقتصادية، 
فعلى َأساس كل منها تقـو عبلقات الناس بعضهم ببعض وتقوى بصفة 

االقتصادي توجد  خاصة ُب منطقة دوف مناطق ُأخرى، مثبًل ُب اجملتم 
منطقة يًتكز فيها وجداف اعبماعة َأكثر من غَتىا من اؼبناطق ويتبادؿ فيها 
الناس اآلراء واألنباء واألحكاـ واألعماؿ االقتصادية، تلك ىي أنشط 
أجزاء اجملتمعات الراىنة؛ َأي اؼبنطقة اليت ىُبلق وُيستهلك فيها َأكرب كم من 

شط اؼبناطق حيث يتهافت الناس على الثروة. ُب ؾبتم  آخر قد تكوف أَن
العمل السياسي فينصرفوف ِإٔب اإِلدارة وتنظيم اؼبناف  العامة وتوسي  رقعة 
اؼبدينة َأو الدولة. ابعبملة توجد ُب كل ؾبتم  منطقة تًتكز فيها القيم اأُلؤب 
غبياتو، كل من وِب تلك اؼبنطقة عاش ُب بؤرة الوجداف اعبماعي الذي 
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وعد من الطبقة الُعليا، َأما الطبقات اأُلخرى فتشغل  يصدر عنو الضوء
 مناطق سبتد ِإٔب ما وراء اؼبركز حيث يضعف الضوء اؼبنبعث شيًئا فشيًئا.

 La Penséeعن الفكر الصيٍت  Granetُب كتاب جرانيو 

Chinoise  :توجد فقرة غريبة عن تصور الصينيُت إلمرباطوريتهم. ىو يقوؿ
اطور ُب ِإصدار َأوامره ِإٔب ما وراء اؼبرب  الذي وبيط ِإنو عندما أيخذ اإِلمرب »

بو وىو مرب  اؼبقربُت منو، فِإف ىذا األمر ينتقل ِإٔب اؼبرب  احمليط ابأَلوؿ 
وىو يعم زعماء اؼبتوحشُت الذين يدعوف ِإٔب اغبفل اإِلمرباطوري ليمثلوا 

يصطفوا خارج  الربابرة وَأفواج العآب اؼبتوحش، ولكن زعماء الربابرة هبب َأف
اغبـر اؼبقدس الذي وبميو اؼبقربوف وحدىم، أَلف ىؤالء اآلخرين ىو صفوة 

 «.اجملتم  الصيٍت

ىذه الصورة اؼبادية ؼبربعات ُمتداخلة أحدىا ُب اآلخر تقرب ِإٔب 
األذىاف تسلسل الطبقات ُب كل ؾبتم  وتُبُت أين تكوف اؼبنطقة الُعليا اليت 

 وأَين يكوف غَتىا من اؼبناطق القليلة اأَلنبية.يًتكز فيها وجداف اعبماعة 
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 الفصل الثالث

 خصائص الوجداٌ الطبقي وتوزيع الطبقات يف العصر احلاضر

 مذىب كارؿ ماركس. (ٛ مذىب ساف سيموف. (ٚ

(ٚ)  

بَينا ُب الفصل السابق كيف أف الطبقات ىيئات تشغل مراتب 
ـبتلفة؛ َأي ُمتسلسلة، وم  ذلك ففي داخل كل طبقة يوجد َأيًضا اختبلؼ 
أو تفاوت بُت أفرادىا؛ فهناؾ َأفراد ُب قمة طبقة ُمعينة وآخروف ُب 
َأسفلها، ولكن مهما يكن من َأمر ىؤالء وُأولئك فِإف لكل طبقة مستوى 

 أطرافها وىبلق عند كل فرد منها شعورًا دبكانتو االجتماعية ُب يقرب بُت
 Concience« الوجداف الطبقي»داخل سلسلة من اؼبكاانت؛ َأي ىبلق 

de la classe .الذي ينسبو ِإٔب طبقة ُمعينة 

ىذا الشعور أو الوجداف الذي ىو ؾبموعة من التصورات اعبماعية  
تعرضوف ِإليو، حقيقة ليس ىناؾ ما يبن  كثَتًا ما يتجاىلو الباحثوف َأو ال ي

اؼبؤرخ َأو االجتماعي أو االقتصادي من َإغفاؿ ىذا الوجداف وذلك بتوزي  
الناس ِإٔب أقساـ ُمصطنعة كيف شاءت علومهم. مثبًل ُب اإِلحصاءات 
الدورية يقسم الناس حسب صناعاهتم أو أعمارىم أو أمبلكهم، فيكوف 

أُلمة، ولكن ُب ىذه اغبالة ينساؽ العآب وراء ُىناؾ مائة أو مائتا قسم ُب ا
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أغراضو العلمية وُيصنف الناس تصنيًفا خارجًيا ال يقـو على ما يشعر 
الناس بو داخلًيا؛ َأي ُب أَنفسهم من انقسامات طبقية، بينما هنتم ىنا 
دبسألة االنقساـ الداخلي، ِإذ نبحث عن كيفية تقسيم الناس ألنفسهم 

سيم ِإٔب وجود ىيئات لكل منها وجداف أو شعور حبيث يؤدي ذلك التق
 خاص دبكانة اجتماعية ُمعينة ُب داخل سلسلة من اؼبكاانت.

لنوجو انتباىنا اآلف ِإٔب ىذه الناحية ابلذات وىي انحية وجداف 
 طبقي يشتمل على ؾبموعة من التصورات اعبماعية اػباصة بطبقة ُمعينة.

اليت تعًتؼ ُب قوانينها بوجود  عندما ننظر ِإٔب اجملتمعات َأو الدوؿ
طبقات ـبتلفة فِإننا نلحظ أَنو من السهل على أفراد تلك الطبقات 
اؼبختلفة َأف يظهروا طبقاهتم اليت ينتموف ِإليها، وَأف يربزوا شعورىم الطبقي؛ 
َأي حقوقهم اؼبعًتؼ هبا قانواًن ُب ُأسلوب من األساليب، كأف يلبسوا زاًي ُب 

فيها ذلك الزي على غَتىم. مثبًل ُب اجمللس التمثيلي ظروؼ ُمعينة وبـر 
الفرنسي قبيل الثورة كاف اجمللس ىبتلف ِإٔب ثبلثة َأزايء ُمتباينة كل التباين ُب 
األَلواف والتفصيل، يدؿ كل زي منها على طبقة من الطبقات اليت يعًتؼ 

ثلي هبا القانوف آنئذ، وىي على الًتتيب طبقات النبالة ورجاؿ الدين وفبُ 
 .Tiers Etatsالشعب 

كبن نعلم أف تلك التمييزات اؼبقننة قد تبلشت ُمنذ الثورة، وِإف 
الطبقات ٓب تعد من صلب القانوف الفرنسي، وم  ذلك فقد عادت 
الطبقات ِإٔب الوجود ال من جهة القانوف وال من جهة السياسة، ولكن من 
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قتضيات اغبياة جهة االقتصاد. قد تكوف تلك العودة ؾُبرد ربوؿ وفق مُ 
اعبديدة، ولكنها على كل حاؿ عودة شديدة الوضوح بل َأشد وضوًحا فبا 
عرؼ التاريخ، أَلف التمييزات اأُلخرى اليت عرفتها اإِلنسانية تبلشت هنائًيا. 
فِإذا كانت الطبقات استطاعت أف تظهر من جديد فبل بُد أف يكوف ُىناؾ 

 أسباب لذلك.

رادة اإِلنساف ُب أف يعيش ُب طبقات، تلك األسباب ليست ابلطب  إِ 
ُب القوى َأو  –وىم ؿُبقوف ُب ذلك   -ولذلك فقد تلمسها الُبحاث 

النزعات الباطنية اليت سيطرت على تكوين اجملتم  اغبإب، وعلى ىذا فِإذا  
كاف انقساـ الطبقات حالًيا قد تغَت أو ربوؿ عمَّا كاف عليو ُب اؼباضي فِإف 

و تطور غبق التكوين االجتماعي نفسو وخاصة من مرج  ذلك ىو تغَت أَ 
جهة اأَلوضاع االقتصادية اعبديدة القائمة على الصناعة. وِإذف فمن 
الطبيعي َأف قبد اؼبؤلفُت احملدثُت الذين تعرضوا ؼبسألة تغَت انقساـ الناس 
ِإٔب طبقات ُب الوقت اغباضر قد وجهوا انتباىهم بصفة خاصة ِإٔب التكوين 

للمجتمعات ُمبينُت بذلك خصائص َأو فُبيزات وجداف كل االقتصادي 
 طبقة من الطبقات.

من ىم ُأولئك اؼبؤلفوف؟ ليس من َأغراضنا ُىنا َأف نسرد اؼبذاىب 
وسسموندي  Fourierوفورييو  Pecqueurاؼبختلفة ؼبؤلفُت َأمثاؿ بكَت 

Sismondi  وريكاردوRicardo  وبرودوفProudhon  ونكتفي ابإِلحالة
ِإٔب ُكتب مذاىب االقتصاد السياسي. ولكن دبا َأف مسأَلة الطبقات 
ُوِضَعْت ُمنذ نشأهتا ُب َأوائل القرف اؼباضي على بساط البحث من الوجهة 
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االقتصادية، فقد يكوف من اػبَت أف لُبصص بعض الوقت آلراء ساف 
غَتنبا من وكارؿ ماركس اللذين امتازا عن  Saint- Simonسيموف 

 الُبحاث دبُشاىدة الوقائ  عن كثب دوف اإِلكثار من اعبدؿ َأو النظر اجملرد.

ساف سيموف فيلسوؼ اجتماعي فرنسي وُمصلح ذو آراء سديدة،  
َكوَّف مذىًبا واعتقد ُب نفسو أَنو رسوؿ يُنبئ عن ُمستقبل اجملتم . فكر 

ِإٔب النظاـ اعبديد  وكتب ُب عصر االنتقاؿ من النظاـ القدًن السابق للثورة
بعدىا. وم  أَنو كاف من طبقة النببلء ُب النظاـ القدًن فِإنو ٓب يتحرج من َأف 
يُبدي آراء ُمتطرفة قسى فيها على طبقتو وبَػُتَّ اذباه التطور اعبديد ومغزاه 
م  لفت النظر ِإٔب الطبقة اعبديدة اليت ستلعب ُب نظره الدور األوؿ ُب 

 بل.حياة الشعوب ُب اؼبستق

اجملتم  اإِلنساين ىو اآلف ُب طريق »ومذىبو تُلخصو العبارة اآلتية: 
من نظاـ اغبكومة القائمة على ُحكم  –بل ىو هبب َأف ينتقل  –االنتقاؿ 

 Du régime du« اإِلنساف ِإٔب نظاـ السيادة َأو التسلط على األشياء

gouvernement des personnes au régime de l’
administration des classes. 

ما معٌت تلك العبارة؟ يقوؿ ساف سيموف ِإف نظاـ اغبكومة القائمة 
على ُحكم اإِلنساف ىو النظاـ اؼبعروؼ قبل الثورة وخاصة ُب عصر 
اإِلقطاع وما قبلو، ىذا النظاـ مبٍت على وجود فريق من الناس مهمتو 

األوؿ  اغبُكم والتسلط على الفريق اآلخر البتزازه واستغبللو، الفريق
اإِلقطاعيوف َأو الُنببلء َأو من هنج هنجهم من اغبُكاـ، والفريق الثاين 
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عاملت اغبكومات ِإٔب عصران ىذا شعوهبا »الرعااي. يقوؿ ساف سيموف: 
ُمعاملة اؼبلكية، وكانت َأىداؼ ُمؤامراهتا َأو تدبَتاهتا السياسية استغبلؿ 

د تغَت بعض الشيء تلك اؼبلكية وتوسيعها، وال شك َأف ذلك النظاـ ق
على مر السنُت بفضل تقدـ اؼبعارؼ الذي قلل من سلطاف اغبكومة، 

 «.ولكن ذلك التغَت ٓب ينفذ بعد ِإٔب طبيعة النظاـ وجوىره

ُىناؾ فرض مشهور عند ساف سيموف ُب ِإمكاف االستغناء عن فريق 
 اغبُكاـ، نكتفي ابإِلشارة ِإليو: ىو يفرض َأف الطبقة اأُلؤب ُب الشعب
الفرنسي يُبكنها َأف تزوؿ وىي طبقة اأُلمراء والُنببلء والُقضاة ورؤساء 
اعبيش، ويقوؿ ِإف زواؽبا َأو موهتا اؼبفاجئ ال شك يتأثر لو الشعب 
الفرنسي، ولكن ذلك التأثر عاطفي ؿبض ال يتأثر منو الشعب ُب حياتو؛ 

ـو دبثل ألَنو من السهل استبداؿ ىؤالء بغَتىم، ِإذ سيوجد دائًما من يق
تلك الوظائف اليت الغرض منها ُحكم اآلخرين، فالنظاـ القدًن يتميز ُب 
نظره أبَِنبية الوظائف اغبكومية والتسلط بواسطتها على الشعب 

 الستغبللو.

َأي ُب العهد الذي كاف يكتب فيو وىو عاـ  –ٍب ىو يقوؿ: اليـو 
ىذا النظاـ القدًن ٓب ينجح هنائًيا، بل يوجد ُمتداخبًل م  نظاـ  – ٛٔٛٔ

آخر فيوجد واغبالة ىذه نظاماف: َأحدنبا القدًن وىو الذي يتمت  فيو فريق 
اثنيهم من الناس ابستغبلؿ اآلخرين ابلقوة وعن طريق األداة اغبكومية، و 

َأكثر حداثة من سابقو ويُبكن َأف نتتب  ًترىبو ِإٔب ما قبل الثورة بكثَت؛ َأي 
ِإٔب العهد الذي ظهرت فيو الطبقة اعبديدة اليت أظباىا ساف سيموف ُمتوسًعا 
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، واليت يدخل فيها حىت الفبلحُت الذين «Artisansالُصناع »ُب التسمية 
ص وآالت يبتلكوهنا، وىؤالء كانت ؽبم أراٍض يستغلوهنا غبساهبم اػبا

الُصناع ىم بداية قياـ الربجوازية. ىذه الطبقة اعبديدة رُباوؿ دائًما َأف 
تبسط سلطاهنا على اؼبادة َأو الطبيعة، دبعٌت َأهنا تبحث عن الثروة ال 
بطريق ُحكم الناس، ولكن بطريق التسلط على اأَلشياء اؼبادية َأي على 

 ها ابلعمل َأو ابلصناعة لصاّب النوع اإِلنساين.الطبيعة لتغيَتىا َأو لتحويل

شقت طريقها « الُصناع»ىذه الطبقة اعبديدة اليت أطلق عليها ذباوزًا 
، تلك اغبرية اليت جعلت «اغبرية الفردية»ِإٔب اغبياة ابغبصوؿ َأواًل على 

لكل فرد من َأفرادىا اغبق ُب ُمزاولة َأي مهنة وُب امتبلؾ َأي رأس ماؿ 
ستقبلؿ عن الطبقة اغباكمة واإِلثراء ابإِلنتاج، ولكن الطبقة ُب بقصد اال

ؾبموعها كانت ُمستبعدة لئِلقطاعيُت من الوجهة االقتصادية، أَلف َأعضاءىا  
كانوا مثقلُت ابلضرائب على ُمنتجاهتم، وىم ٓب هبدوا ـبلًصا من فداحة 

اليت تعوض  تلك الضرائب ِإال ابإِلقباؿ على اإِلنتاج وابلتوس  ُب الصناعة
 عليهم ما يفقدونو بدف  الضرائب.

وؼبا ٓب وبملوا دبشاطرة اإِلقطاعيُت نفوذىم وال »ويقوؿ ساف سيموف 
ابػببلص من االستبداد اعبماعي الذي يقاسونو منهم فِإهنم انصرفوا ِإٔب 
االستفادة من اغبرية الفردية اليت حصلوا عليها وذلك بتنمية اؼبقدرات َأو 

، ألَنو كما كاف يوجد تعاضد بُت «ة ِإٔب َأقصى حد فُبكناؼبواىب العلمي
اإِلقطاعيُت ورجاؿ الدين فقد وجد كذلك تعاضد ُمتبادؿ بُت الُصناع 

 ورجاؿ العلم الذين يدرسوف الطبيعة.
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مبت مبًوا ُمتواصبًل حىت َأهنا  –َأي الُصناع ُب عرفو  –ىذه الطبقة 
لغنية َأو اليت كانت ُب طريق اإِلثراء َأمدت فرنسا ِإابف الثورة الربجوازية َأو ا

واليت كانت ُمنبثة ُب كل اؼبدف وتزعمت اغبركة الثورية، كما مثلت الشعب 
ِإٔب جانب  Tiers Etatُب اجمللس التمثيلي ابلنواب الذين ُعرُِفوا ابسم 

فريقي النواب اللذين مثبل الُنببلء ورجاؿ الدين، تلك ىي الطبقة اليت تنبأ 
 –كما قاؿ   –ف أبَِهنا ستلعب الدور اؽباـ ُب اؼبستقبل؛ ألَنو ؽبا ساف سيمو 

ال يوجد عمل أَنف  لئِلنساف من العمل الذي يتجو بو اإِلنساف كبو 
اأَلشياء، وىذا ىو ما يُبيز الطبقة اليت كبن بصددىا، َأما العمل الذي يتجو 

نو يُؤدي بو اإِلنساف كبو اإِلنساف فهو ضار كما يقوؿ ابلنوع اإِلنساين؛ ألَ 
 ِإٔب ىبلؾ القوتُت اؼبتقابلتُت )اغبكومة والشعب(.

وقد الحظ ساف ظبيوف ِإنو ُب غداة الثورة بقى الصراع قائًما بُت 
النظاـ القدًن والنظاـ اعبديد، وبُت اػبطر ُب التمسك ابلنظاـ القدًن الذي 
يسخر سواد الشعب، وىو السواد اؼبنتج ِإٔب شرذمة قليلة من الناس ال 

 ؽبم ِإال ِإف يكونوا رؤساء َأو أسياًدا. عمل

وقاؿ ِإف اإِلنسانية لن تصرب على ترؾ زمامها ِإٔب شرذمة ال ىدؼ ؽبا 
ِإال استبقاء سلطاهنا على الناس، وعلى اإِلنسانية َأف تتمثل بوضوح كاؼ 
أف ىدفها ىو َأف تسَت دائًما ِإٔب األماـ، وَأف تبسط نفوذىا وعملها على 

العلم والصناعة لتزيد من الثروة اليت تعود ابػبَت على  الطبيعة بواسطة
 الطبقة األكثر اتساًعا.
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ٓب يذىب ساف سيموف ابلطب  ِإٔب ِإلغاء األداة اغبكومية، ولكنو قاؿ 
ِإهنا وبب أف ال تكوف وقًفا على َأغراض اغباكمُت وِإمبا زبض  ِإٔب َأغراض 

 ؛ َأي ِإٔب أغراض الطبقة اؼبنتجة.«الُصناع»

كن اآلف ِإصباؿ مذىب ساف سيموف فيما أَيٌب: اجملتم  اغبإب ىو يبُ 
ُب دور انتقاؿ من حالة سلطاف اإِلنساف على اإِلنساف ِإٔب حالة سلطاف 
اإِلنساف على الطبيعة. وىذه اغبالة األخَتة؛ َأي حالة اإِلنتاج اؼبتواصل 

وف فيها اؼبتزايد ىي اليت سُبيز وجداف الطبقة اعبديدة اليت يض  ساف سيم
الُصناع )ابؼبعٌت الضيق( واؼبزارعُت والعلماء وَأصحاب اؼبصان  واؼبتاجر 
والبنوؾ؛ َأي الربجوازية، وىذا الوجداف ىو ُب جوىره الشعور اؼبتزايد 

 بقيمة اإِلنتاج واعتباره العامل اأَلوؿ ُب رغد الشعوب.

لنا اآلف أف نُناقش ابختصار ىذه النظرية، قد واجو ساف سيموف 
ياة االجتماعية، وبصفة خاصة الوجداف الطبقي من جهة اإِلنتاج اغب

Production  الذي عرفو على كبو دقيق أِبَنو استغبلؿ الطبيعة اؼبادية
لصاّب اإِلنساف، ولكن ىبّل يوجد شيء آخر يهم اإِلنساف غَت اإِلنتاج؟ 

وىبّل  وىل يُبكن القوؿ أبَِف اجملتم  كلو ال غرض لو ِإال اإِلنتاج الصناعي؟
يُبكن َأف ننظر ِإٔب اإِلنتاج على َأنو ليس ِإال مرحلة من مراحل التطور 
اإِلنساين؟ ومن جهة ُأخرى عندما يتكلم ساف سيموف عن النظاـ القدًن؛ 
َأي عن اإِلقطاعيُت وُب العصور اغبديثة عن اغبُكاـ والقضاة، وكل الذين 

يهم عندما يعتربىم َأهنم ال يُبثلوف اإِلدارة واألمن والعدالة. أَليس يقسو عل
ىدؼ ؽبم ِإال استعباد احملكومُت، وَأهنم بصفة خاصة غَت ُمنتجُت؟ دبعٌت 
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آخر عندما يُبيز وجداهنم ابلتعطش ِإٔب القسوة والسيطرة واالستغبلؿ دوف 
 العمل اؼبنتج؟

ىو نفسو اعًتؼ ُب كثَت من كتاابتو أبَِف قياـ الصناعة ٓب يكن فُبكًنا 
السلطة والنظاـ اإِلقطاعيُت. ماذا ُنشاىد ُب الواق  عندما  ِإال ُب ظبلؿ

ننظر ُب نشَأة اؼبزارعُت والُصناع ُمنذ َأواخر العصور الوسطى ُب َأورواب؟ 
كانت تنشأ حوؿ القصور اإِلقطاعية « Bourgs»ُنشاىد َأف العزب واؼبدف 
كانوا ، كما ُنشاىد َأف َأوائل الُصناع  «Abbayes»احملصنة وحوؿ الرىبنات 

يصنعوف ال للشعب وِإمبا ِلْلُنببلء ورجاؿ اْلدين وىم األغنياء، كما ُنشاىد 
َأف ما أودى ِإٔب تقدـ صناعاهتم ىو اغباجة ِإٔب الًتؼ؛ َأي اغباجة اليت ال 
توجد ابلطب  ِإال عند ُأولئك األغنياء، وِإذف فُيمكن القوؿ أبَِف الصناعة ُب 

نياء وبواسطة ضبايتهم واستهبلكم أوائلها ِإمبا ترعرت ُب كنف اأَلغ
 وتشجيعهم.

لنضف ِإٔب ىذا أَنو وفًقا لساف سيموف نفسو توقف الطبقة اؼبنتجة 
على الُنببلء ورجاؿ الدين ىو الذي دف  تلك الطبقة ِإٔب زايدة اإِلنتاج، 
فقد كاف ذلك التوقف َأو الضغط الواق  من اغبكاـ على احملكومُت طواؿ 

ا َأساسًيا ُب التنظيم واإِلنتاج الصناعيُت، وكانت العصر اإِلقطاعي شرطً 
 الصناعة ُب صبلتها خاضعة غباجات اغبكاـ ُب السلم واغبرب.

ومن جهة ُأخرى ليس وجداف الطبقة اؼبنتجة كما صوره ساف سيموف 
ؿبًبا للسبلـ وكارًىا للسيادة والسلطاف اللذين خص هبما طبقة غَت 
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اؼبواد األولية البلزمة للصناعة واحتكار اؼبنتجُت؛ َأي اغبكاـ، فالبحث عن 
األسواؽ لتصريف اؼبنتجات، والصراع ُب اجتذاب الزابئن، وابعبملة 
التنافس ُب ِإمباء اإِلنتاج وتغذيتو، كل ذلك ىو جانب الصراع َأو اؼبقاتلة 

  والسيادة ُب عآب الصناعة.

قد قد يصح َأف تكوف غريزة اؼبقاتلة والسيادة ُب الطبقة اؼبنتجة 
انصرفت ِإٔب َأغراض ُأخرى ُمغايرة أِلَغراض الطبقة اليت اعتربىا غَت ُمنتجة؛ 
َأي اغبكاـ، ولكن م  ذلك تلك الغريزة ٓب تنعدـ عند الطبقة اؼبنتجة، وِإمبا 
تغَت موضوعها فقط وفًقا ِلُمقتضيات اجملتم  اغبديث وظهرت ُب ثوب 

 جديد.

ُت الوظائف اؼبنتجة وغَت وابعبملة من العسَت َأف نستبقى التفرقة ب
اؼبنتجة، كما َأف ىناؾ وظائف ال تقل َأنبية عن اإِلنتاج من حيث التأَثَت ُب 

 اجملتم  ٓب يتعرض ؽبا ساف سيموف كوظيفة التوزي .

ىذا وفبا يلفت النظر ُب ىذه النظرية اليت واجو فيها ساف سيموف 
َأو الصراع الذي  اجملتم  من جهة اإِلنتاج ىو َأنو ٓب ينتبو ِإٔب اػببلؼ

سيظهر بشكل واضح ُب َأواخر َأايمو ُب داخل الطبقة اؼبنتجة نفسها بُت 
 رؤساء العمل وَأصحاب اؼبصان  من جهة، والعماؿ من جهة ُأخرى.

للداللة على كل اؼبشًتكُت ُب « ُمنتجوف»ويظهر أَنو ابستعمالو لفظ 
وعلى قدـ اؼبساواة  الصناعة قد توىم َأهنم صبيًعا ُمتعاونوف قلبًيا ومصلحة

ُب ِإمباء الثروة وُب االستفادة منها، وأَنو ال توجد ُب نظاـ عملهم اؼبشًتؾ 
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نفسو َأسباب تدعو ِإٔب انقسامهم ِإٔب حزبُت ُمتنافرين نبا َأصحاب العمل 
 والعماؿ، كما ىو الشَأف اآلف.

ىذا التوىم يتضح لنا عندما يتحدث ساف سيموف عن العماؿ، فهو 
حيااًن أبَِصحاب العمل وىو الذين يبلكوف رَأس اؼباؿ وَأحيااًن ىبلطهم أَ 

يصرح أبَِهنم ىم الرؤساء َأو اؼبديروف الذين يتوقف عليهم تقدـ اإِلنتاج من 
الوجهة الفنية والعلمية. وىكذا بداًل من َأف يكوف الُعماؿ عند ساف 
سيموف الطبقة اؼبستغلة اؼبستضعفة فهم يكونوف م  َأصحاب العمل 

 الرؤساء طبقة واحدة ىي طبقة اؼبنتجُت.و 

الُصناع »ويتضح من ىذا َأف ساف سيموف يعرؼ الطبقة اليت اظباىا 
Artisans » ُمعتمًدا على وظيفة اجتماعية ُكربى ىي اإِلنتاج، فيض  مًعا ُب

طبقة واحدة كل اؼبنتجُت. وال ُيبلحظ ِإمكاف انقساـ ىؤالء انقسامًا داخلًيا 
ديتُت كل العداء، وىذه النقطة ابلذات سُيبلحظها كارؿ ِإٔب طبقتُت ُمتعا

 ماركس.

(ٛ)  

كارؿ ماركس ُمؤلف ال يُبكن ِإغفالو عند الكبلـ عن الطبقات؛ ألَنو 
ىو الذي عمم استعماؿ ىذا اللفظ والذي َأعطى معٌت الصطبلح 

، كما أَنو ىو الذي على ِإثره تناوؿ الُبحاث بتوس  مسأَلة «وجداف الطبقة»
 وما ينجم عنها ُب السياسة والتشري  واالقتصاد واأَلخبلؽ.الطبقات، 
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ال شك َأف ُمؤسس اؼبادية التارىبية ٓب يغفل وظيفة اإِلنتاج اليت ربدث 
عنها ساف سيموف، فنحن نعلم َأف تصوره التارىبي للتطور االجتماعي 
يعتمد على َأف الطبقات ِإمبا تُفسر ابلتطور الذي غبق اإِلنتاج الصناعي 

التاريخ، دبعٌت آخر االنتقاؿ من طاحونة اؽبواء واؼباء ِإٔب البخار وِإٔب  خبلؿ
الكهرابء، ىو الذي يُفسر الُنظم الطبقية اؼبختلفة اليت مرت هبا اؽبيئات 
االجتماعية ُب عصورىا األخَتة. ولكن مهما تكن اأَلنبية اليت نسبها 

سَته للطبقات ماركس ِإٔب تلك الوسائل الفنية لئِلنتاج، ومهما يكن تف
ُمعتمًدا على اإِلنتاج فِإنو عند نظره ُب تنظيم اجملتم  وُب وصفو ؼبشاعر 

َأكثر من « Repartition»ونزعات الطبقات قد اىتم بوظيفة التوزي  
 وظيفة اإِلنتاج.

َأواًل وقبل كل شيء يرى ماركس َأف الطبقات ُب وضعها اغبإب ِإمبا 
ُب التاريخ، فُمنذ َأف ظهر ُب العصور ىي امتداد النقسامات طبقية متوغلة 

، والُتجار الذين أطلق عليهم لفظ «Artisans» (٘)الُوسطى ُأولئك الُصناع 
اليت عمروىا حوؿ القصور احملصنة، « Bourgs»نسبة للُقرى « الربجوازية»

 (ٙ)وكاف يعمل ربت ِإمرهتم وِإرشادىم نفر من ُطبلب اؼبهنة ىم الرفاؽ 
«Compagnons.» 

                                                
)من « َأوسطي»و« ُمعلم»ىم َأرابب اؼبهن اليدوية الذين ُأطلق عليهم ُب العصر الوسيط لفظا  (٘)

ُأستاذ ابلفارسية(، وكانوا يُؤلفوف طوائف ـُبتلفة كالنحاسُت والسروجية لكل طائفة نقيب يُقاؿ لو 
 «.شيخ»َأو « عريف»
 اغببلؽ.، فُيقاؿ مثبًل: صيب «ابلصبياف»يُعرفوف ُب مصر  (ٙ)
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ويُبكن القوؿ َأف ىؤالء الربجوازيُت كانوا ابلنسبة ِإٔب الذين عملوا 
ربت ِإمرهتم وِإرشادىم دبثابة اغبُكاـ عند ساف سيموف؛ َأي كاف ؽبم نوع من 
السيطرة والسلطاف على من ىو دوهنم، على َأف ىذا النوع من العبلقات 

 دينية. االجتماعية كانت ربيطو َأو تكسوه آراء وُمعتقدات ذات صبغة

فالصان  كاف رئيًسا وسيًدا على َأعوانو، ولكن ىؤالء كانوا ينظروف 
ِإٔب تلك الرائسة نظرة روحية كنظرهتم ِإٔب آابء الكنيسة أَلهنم يتلقوف عنو 
َأسرار الفن ويسًتشدوف إِبرشاداتو ويستخدموف اآللة اليت يضعها ربت 

ى ىذه النظرة الروحية تصرفهم ويُؤجرىا ؽبم َأحيااًن. كارؿ ماركس َأطلق عل
َأو « الغشاء الروحي»عبلقة الرائسة والسيطرة اؼبوجودة بُت الصان  ورفاقو 

 «.vetement idéologiqueالغشاء اؼبعنوي »

لقد َأراد كارؿ ماركس َأف ينفذ ِإٔب ما وراء ذلك الغشاء للتنقيب عن 
يظفر بو  اعبوىر اؼبادي؛ َأي االقتصادي لتلك العبلقة، ولكنو ٓب يستط  َأف

على كبو واضح ِإال بعد َأف تطور التاريخ تطورًا نقل اإِلنسانية من نظاـ 
، حيث «Manifacture» (ٚ)ِإٔب نظاـ اؼبانيفاكتور « Artisanat»الُصناع 

يستخدـ رئيس الصناعة عدًدا كبَتًا من الُعماؿ يُؤدي ِإٔب زايدة كبَتة ُب 
 اإِلنتاج. 

                                                
عصر االتساع ُب صناعة اؼبنسوجات ِِبالت خشبية؛ َأي قبل اخًتاع اآلالت اغبديدية اليت تسَت  (ٚ)

 ابػببار، وٓب يدـ ىذا العصر طويبًل.
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ؾُبرًدا من آالتو اليت كاف يُؤجرىا  ُمنذ ىذه اللحظة وجد العامل نفسو
لو قديبًا رئيس صناعتو، كما أَنو وجد َأف ىذا الرئيس قد جهل وجوده 
وقط  الصلة بو نظًرا لكثرة الُعماؿ الذين يضمهم اؼبعمل ُب صورتو اعبديد، 
والنصراؼ الرئيس بكليتو ِإٔب الكسب وتدبَت اؼباؿ ِإذا َأصبح بذلك 

لعمل والُعماؿ، بل ىو حبلهما على خبلؼ الُصناع التطور غنًيا ال صلة لو اب
ٍب ؼبا ظهر البخار فالكهرابء ودخلت اإِلنسانية ُب  -ُب العصور الُوسطى. 

دورىا الثالث من َأدوار تطورىا الصناعي وىو دور الصناعة اآللية الُكربى 
Grande Industrie ؛ َأي الصناعة القائمة على اؼبعامل اليت يعمل فيها

ُعماؿ، حيث َأصبح رئيس الصناعة ملًكا من ملوؾ اؼباؿ يُقاؿ لو آالؼ ال
، وحيث يصبح العامل ًتبًعا لآللة شديد التخصص ُب «مليونَت»عادة 

عملو حىت لكأَنو امتداد لتلك اآللة اؼبتخصصة، فنشَأ عن ذلك َأف نظر 
ِإليو صاحب العمل على أَنو ُجزء ُمتمم لآللة؛ َأي على أَنو قد ىبط ِإٔب 

 . –تبة اآلالت مر 

ويستخلص كارؿ ماركس من ىذا التطور الصناعي الذي قامت بو 
الربجوازية ُمنذ نشأهتا أَنو ِإذا حكمنا على الربجوازية ِباثرىا فِإان قبدىا طبقة 

، دبعٌت َأهنا غَتت تصورات ونزعات Classe revolutionaireثورية 
سائل الصناعية، كما َأهنا ٓب اإِلنساف ُب حياتو االجتماعية تغيَتًا كبَتًا ابلو 

تستبق شيًئا من ذلك الغشاء الروحي الذي كاف يُبيز العبلقات بُت الصان  
 ورفاقو ُب العهد اإِلقطاعي.
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ُب مدارج الربجوازية، بينما ىبط « Artisan»ىكذا تطور الصان  
كما يقوؿ كارؿ ماركس   –كبن اآلف »رفاقو ِإٔب مرتبة الُعماؿ بل اآلالت. 

راثن ِإنساف برجوازي غليظ القلب ال يرى ِإال شيًئا واحًدا: الربح بُت ب –
والدف  فورًا، وكل ما عدا ىذا ال يهمو. ىكذا تبلشت الوشائح الروحية 
اليت كانت تربط قديبًا بُت اؼبشًتكُت ُب الصناعة؛ َأي بُت الصان  ورفاقو، 

ىا، َأال وىي وبرزت لنا اغبقيقة اؼبادية )االقتصادية( سافرة ُب أَبش  صور 
االستغبلؿ اؼبنظم تنظيًما علمًيا والذي ال هتاوف فيو: استغبلؿ اأَلقوايء 

 «.ِلْلُمستضعفُت، َأو اأَلغنياء للفقراء

ىنا وُب ىذا اؼبقاـ يثقلنا كارؿ ماركس من وظيفة اإِلنتاج ِإٔب وظيفة 
اره ، ذلك أَلف اإِلنتاج الصناعي اؼبتزايد ال تعمم شب«Repartition»التوزي  

الطبقتُت اللتُت يقـو عليهما اإِلنتاج )ًأصحاب اأَلمواؿ والُعماؿ(، ودبعٌت 
آخر الفوائد الناصبة عن الصناعة ال ُتوزع توزيًعا عاداًل بُت َأفراد الطبقتُت 
اؼبسانبتُت ُب اإِلنتاج، والتفاوت بُت ىاتُت الطبقتُت ِإمبا يرد واغبالة ىذه ِإٔب 

 ُمستغلة؛ َأي َأف ُىناؾ سوء توزي  للثروة. َأف ىناؾ طبقة تستغل وُأخرى

ىذا اعبانب من كارؿ ماركس ىو الذي يهمنا ُىنا؛ ألَننا نريد َأف نعلم 
ِإذا كاف ىذا اعبانب يستطي  َأف يُوضح َأو يصف لنا وصًفا كافًيا حقيقة 
الوجداف الطبقي وخصائصو اؽبامة، وعلى وجو اػبصوص وجداف طبقة 

 نبحث ُب ىذه اأَلحباث عن مكوانت الوجداف الطبقي.الُعماؿ؛ ألَننا ِإمبا 
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ولُنبلحظ َأف ماركس ال يعًتؼ بوجود طبقات ُأخرى غَت ىاتُت 
الطبقتُت )الربجوازية والُعماؿ( فهل يُبكننا القوؿ أبَِف العبلقة بُت الطبقة 
الُعليا والطبقة الُسفلى ِإمبا ترد فقط ِإٔب ؾبموعة من التصورات اعبماعية 

لوجود حالة استغبلؿ دائم؟ ودبعٌت آخر ىل يُبكن َأف نعرؼ مثبًل  اؼبتضمنة
طبقة الُعماؿ ىي »طبقة الُعماؿ؛ َأي َأف نفهم وجداهنا اعبماعي أبَِف نقوؿ 

الواق  َأف انقساـ اجملتم  ِإٔب طبقتُت: اأَلغنياء والفقراء، «. طبقة اؼبستغلُت؟
ر الصناعي. وقد َأخذ السادة والعبيد، انقساـ عاـ جًدا وسابق على العص

بو ماركس من جديد وعرب عنو بطريقتو اػباصة بو اؼبعروفة ابؼبادية التارىبية 
«Materialisme historique » :ِإف طبقة الُعماؿ تضم َأفراًدا ال »فقاؿ

يبلكوف ِإال قواىم العملية وال يبكنهم َأف يعيشوا ِإال ابلعمل، وال يُبكنهم َأف 
اعدوا بعملهم على زايدة رَأس اؼباؿ، فالعامل واغبالة ىذه يعملوا ِإال أبَِف ُيس

ُب موقف شاذ ألَنو ُمضطر ُب سبيل العيش َأف يُغذى دائًما ابؼباء اعبديد 
 «.الطاحونة اليت تظلمو ]َأي رَأس اؼباؿ[

ُىنا نتساءؿ عمَّا ِإذا كاف ُب وجداف الُعماؿ يوجد حقيقة ىذا التصور 
مل، تلك القوة اليت يربح من ورائها اؼباركسي اؼبشهور عن قوة الع

َأصحاب العمل َأكثر فبا يدفعوف واليت تقـو عليها الدعاية العمالية ُب العآب 
 َأصب .

ودبعٌت آخر نتساءؿ عمَّا ِإذا كاف الُعماؿ يشعروف حقيقة ُب نفوسهم 
هبذه القوة وال يتصوروف غَتىا حبيث يُبكن القوؿ أبَِهنا سُبيز دائًما وجداهنم 

طبقي؟ ال شك َأف ُىناؾ ُب حياة الُعماؿ فًتات مطالب واحتجاجات ال
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يشعر فيها العامل بقوة العمل الذي يُؤديو ويربىن على قوتو ابإِلضراب عن 
َأدائو فتبدو للعياف َأنبية العمل الُكربى ابلقياس ِإٔب رَأس اؼباؿ َأو الثروة؛ 

لُت ُب القطارات َأو َأف أَلف ىذه اأَلخَتة ال تستطي  وحدىا َأف تنقل اؼبنتق
 تستخرج الفحم من مناصبو.

ؽبذا يزداد شعور العامل أِبَنو ُمستغل؛ َأي أبَِف َأجره ال يتكافَأ م  
عملو وَأنبيتو ُب ِإنتاج الثروة، ولكن ُىناؾ فًتات ُأخرى ىي َأطوؿ من 

وائـ  اأُلؤب وأَبرؾ منها؛ أَلهنا فًتات انصرافو ِإٔب اإِلنتاج والعمل الطبيعي ُب
 م  َأصحاب العمل.

ُب ىذه الفًتات تتبلشى من ذىنو فكرة االستغبلؿ وقوة العمل، َأو 
على اأَلقل ال تشغل اغبيز اأَلوؿ ُب وجدانو؛ أَلف ىذه الفكرة فكرة حرب 

ال »ؽِبذا وجدت ابستمرار تعطل العمل وبطل الوائـ، وكما يقوؿ دركيم 
َأضف ِإٔب ىذا َأف ىذه الفكرة «. يُبكن َأف نقيم ؾُبتمًعا على عبلقة حرب

تعود بنا ِإٔب نوع من الُنظم االجتماعية اليت  –فكرة االستغبلؿ والظُلم  –
ميزانىا سباًما عن الُنظم الطبقية، َأعٍت ِإٔب الشعوب اؼبغلوبة اليت زبض  ِإٔب 

 شعوب غالبة.

وِإذف فالعبلقة اليت صورىا لنا ماركس ىي عبلقة يُبكن َأف توجد بُت 
، ولكنها ال يُبكن َأف توجد بُت طبقات، أَلهنا ِإف ُوِجَدْت بُت شعوب

طبقات؛ َأي ِإف َأصبحت فكرة االستغبلؿ ىي العاطفة اأُلؤب والدائمة ُب 
وجداف الُعماؿ، فِإف الُعماؿ يصبحوف كالشعوب اؼبغلوبة؛ َأي ُب حالة ربفز 
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وؿ فرصة، دائم لكسر القيود واأَلغبلؿ؛ َأي لنفض أَيديهم من العمل أبَِ 
وىذا ال ُتؤيده ُمشاىدة اغبركات العاؼبية؛ أَلف العامل كما الحظ ماركس 
نفسو امتداد لآللة؛ َأي ال يستطي  َأف يقـو دبهنة غَت مهنتو اؼبرتبطة ابآللة 
وذلك لتخصصو الفٍت، وؽبذا يُبكن القوؿ أبَِف العامل ابعتباره امتداًدا لآللة 

طبقة فقَتة، وِإمبا ىو من طبقة فقَتة ألَنو ال يبتهن مهنة العمل ألَنو من 
يبتهن مهنة العمل اليت ال ربتاج ِإٔب كثَت من ذكاء َأو تثقيف، وأَنو ِإف غَت 

 تلك اؼبهنة وىذا َأمر ـُبَت فيو فِإنو قد يرتقي ِإٔب طبقات َأعلى.

َأف ماركس وسسموندي « ٗ»ومن جهة ُأخرى ذكران ُب فصل سابق 
غباضر يبتاز عن العصور السابقة أِبَنو ينزع ِإٔب ذىبا ِإٔب َأف عصران ا

 استئصاؿ طبقات كثَتة ُمستبقًيا طبقتُت فقط نُبا العماؿ والربجوازية.

يقوؿ ماركس ِإنو كاف يوجد ال تزاؿ توجد طبقات ُمتوسطة كصغار 
التجار وصغار الُصناع الذين يعملوف غبساهبم اػباص ال غبساب اؼبعمل 

يًعا ليسوا َأغنياء ولن يستطيعوا َأف يُواجهوا وغَت ىؤالء، ولكنهم صب
 اؼبنافسات التجارية اليت يقـو هبا كبار الُصناع والتجار.

ىؤالء اؼبتوسطوف الذين يكونوف َأسفل الطبقة الربجوازية عند ماركس 
ىم ُب نظره ضحااي ستسقط شيًئا فشيًئا ِإابف األزمات االقتصادية اؼبتوالية 

طبقة الُعماؿ، وىكذا ستزداد ىذه الطبقة اأَلخَتة من الطبقة الوسطى ِإٔب 
على مر اأَلايـ ابلضحااي الساقطة من الربجوازية، ُب حُت َأف الربجوازية يقل 



 54 

عددىا شيًئا فشيًئا وىذا ما يسمح ؽبا بًتكيز ثرواهتا ُب أَيدي قلة ؿبدودة، 
 فبا سُيؤدي حتًما ِإٔب زايدة جربوهتا وُسلطاهنا.

َبُت َأحد تبلميذ ماركس  ٜٛٛٔح؟ ُمنذ عاـ ىل ىذا الرَأي صحي
َأف الوقائ  واإِلحصاءات ٓب ُتؤيد  E.Bernstienوىو ِإدوارد برنشتُت 

ُأستاذه؛ فالطبقات الُوسطى ال تزاؿ موجودة، بل قد زادت عن ذي قبل ُب  
كثَت من البلداف، كما َأهنا تشغل مركًزا وسطًا بُت الربجوازية اغبقيقية 

ُنبلحظ اؼببلحظة اآلتية: من الثابت َأف طبقة الُعماؿ ال والُعماؿ. وُىنا 
تدعي َأهنا ُمستغلة من ِقبل الطبقات الُوسطى أَلف ىذه الطبقات ال سبلك 
مصان ، ومن جهة ُأخرى تعيش الطبقات الُوسطى ُب مستوى َأقل بكَت 
جًدا من مستوى اأَلغنياء. فلماذا ِإذف يُوجد م  ىذا حد فاصل شديد 

الطبقات الُوسطى وطبقة الُعماؿ وؼباذا ال تدي الطبقات الفصل بُت 
الُوسطى أبَِهنا ُمستغلة أَيًضا من ِقبل األغنياء فتنحاز بذلك ِإٔب طبقة 

 الُعماؿ؟

 ىذه االعًتاضات وغَتىا فبا يضعف آراء ماركس.

نستخلص اآلف من آراء ساف ظبوف وماركس النتيجة اآلتية: نقطة 
ية من َأف كبل منهما قاـ على وجهة نظر الضعف ُب ىذين اؼبذىبُت آت

ضيقة وؿبدودة، فساف سيموف ٓب ينظر ِإال ِإٔب اإِلنتاج فتوىم َأف صبي  
اؼبنتجُت يُؤلفوف طبقة واحدة وٓب ير ِإمكاف انقساـ اؼبنتجُت ِإٔب طبقتُت 

 ـُبتلفتُت نبا الُعماؿ وَأصحاب العمل.
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قة اغباكمة كذلك رأَينا أَنو من العسَت َأف لبص وجداف الطب
ابالستغبلؿ والظُلم دوف اإِلنتاج، وَأف لبص وجداف طبقة الُصناع عنده 

َأما كارؿ ماركس فِإنو نظر ِإٔب التوزي  )توزي   –ابإِلنتاج دوف االستغبلؿ. 
شبرة اإِلنتاج(، فَأّب بصفة خاصة على انقساـ اجملتم  من ىذه الوجهة ِإٔب 

تَغلُت بينهما حرب عواف، ولكنو ٓب يفطن َأغنياء وفقراء، ِإٔب ُمسَتِغلُت وُمس
ِإٔب أَنو يوجد من جهات ُمتعددة وحىت من الوجهة االقتصادية بُت الطبقتُت 
اللتُت جعلهما ُمتصارعتُت شيء من التآزر والوائـ، ودبعٌت آخر توجد 
بينهما تصورات صباعية ُمشًتكة ذبعل اؽبيئة االجتماعية فُبكنة الوجود 

جداف الُعماؿ دائًما تلك الفكرة اؼباركسية عن قوة وتستبعد َأف يسود و 
 العمل.

وكبن ِإذا درسنا وفسران التصورات الطبقية كما ينبغي فسيتضح لنا 
َأف تلك التصورات َأكثر ُعمًقا ومادة فبا جاءان بو اؼبذىباف السابقاف، 
ولذلك ففي الفصل التإب بداًل من االعتماد على اإِلنتاج وحده َأو على 

ي  وحده، فِإننا سندرس الوجداف الطبقي ُمعتمدين على اإِلنتاج التوز 
 والتوزي  مًعا.
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 الفصل الرابع

 الوجداٌ الطبقي: املَية والدخل

 الطبقة والدخل: نظرية كارؿ بوخر. (ٓٔ الطبقة واؼبهنة: نظرية جستاؼ مشولر. (ٜ

  الطبقة ونوع اغبياة. نظرية ىالفاكس. (ٔٔ

(ٜ)  

َأدرهتا حوؿ تصور الطبقات ُب  َأدت بنا اؼبناقشات السابقة اليت
مذىيب ساف سيموف وكارؿ ماركس ِإٔب بعض نتائج ليست سلبية فحسب، 
فساف سيموف لو الفضل ُب ِإبراز َأنبية النشاط اإِلنتاجي؛ َأي ُب ِإظهار 

وىم الربجوازيوف. ولكن « اؼبنتجوف»الدور الذي قاـ وسيقـو بو ما َأظباه 
فريًقا من الناس دوف فريق، ِإذ يُبكن القوؿ َأخذان عليو َأنو خص ابإِلنتاج 

أبَِف نشاط من اعتربىم غَت ُمنتجُت كاغبُكاـ مثبًل ىو نشاط لو ُمربراتو 
ونتائجو االجتماعية. كلك َأخذان عليو أَنو ٓب يفطن ِإٔب انقساـ من أظباىم 

 ِإٔب ُعماؿ وغَت ُعماؿ.« ُمنتجوف»

َأما كارؿ ماركس فقد فطن ِإٔب ىذه النقطة اأَلخَتة، كما فطن ِإٔب 
َأنبية طبقة الُعماؿ وُمستقبلها، ولكنو دبحاولتو ِإرجاع التفاوت اؼبادي بُت 
َأصحاب العمل والُعماؿ ِإٔب مسأَلة ُمستغلُت وُمسَتغلُت يكوف قد رد تلك 
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لنا بعد َأف فكرة  اؼبسأَلة ِإٔب َأوضاع  سياسية اجتماعية ألَنو ٓب يتضح
 االستغبلؿ تكفي وحدىا ُب تكييف وجداف طبقة الُعماؿ.

وَأخَتًا بدا لنا َأف نقطة الضعف ُب اؼبذىبُت اؼبذكورين ىي اعتماد كل 
منهما على انحية واحدة: اإِلنتاج َأو التوزي ، ورَأينا أَنو ال بُد من اعتبارنبا 

 ات ُب اجملتم  اغبإب.مًعا ِإذا َأردان َأف نفهم االنقساـ ِإٔب طبق

ولكن ىنا تبدَأ صعاب قد نتغلب عليها ِإذا استبدلنا كلميت ِإنتاج 
، فمن اؼبؤكد أَننا ِإذا َأردان َأف نعرؼ «دخل»و« مهنة»وتوزي  بكلميت 

الطبقة اليت ينتمي ِإليها شخص ما فِإننا نتساءؿ على التعاقب: ما عملو َأو 
خلو َأو ثروتو؟ فاللفظاف ِإذف ُمتبلزماف حرفتو َأو مهنتو؟ ٍب ما مكسبو َأو د

 ولكنهما م  ذلك ال ىبتلطاف ِإذ اؼبهنة شيء والدخل شيء آخر.

الدليل على ذلك َأف نفرض َأف الدخل يرتب ترتيًبا تصاعداًي حسب 
درجاتو؛ َأي مقاديره، وَأف اؼبهن تُرتب أَيًضأ ترتيًبا ما وفًقا ؼببدَأ من اؼببادئ، 

نو يُوجد حينئذ تقابل َأو تواز بُت الًتتيبُت؟ حىت لو فهل يُبكن القوؿ أبَِ 
فرضنا َأف الًتتيبُت بينهما موازاة ًتمة، فكيف تُفسر تلك اؼبوازاة؟ تلك 

 مصاعب وبسن َأف نزيدىا وضوًحا ابأَلمثلة.

لنَأخذ مثبًل َأي مهنة كالقضاء َأو الطب َأو التعليم َأو الصناعة، قبد 
و درجات الدخل، فهناؾ َأطباء أفقر من ُب داخل كل منها كل مراتب أَ 

آخرين يُنقبوف عن زابئنهم ويعيشوف ُب بساطة، وُىناؾ آخروف يتهافت 
عليهم اؼبرضى ويرحبوف من كل استشارة مبلًغا جسيًما. من الواضح َأف 



 52 

ىذين النوعُت من اأَلطباء رغم ازباذنبا مهنة واحدة ال ينتسباف سواًي ِإٔب 
تيجة اآلتية: ُىناؾ اختبلؼ ُب اؼبهنة الواحدة من طبقة واحدة ومن ٍب الن

 جهة الدخل حبيث ال نستطي  َأف كُبدد دخبًل ُمعيًنا ؼبهنة ُمعينة.

ولو فرضنا اآلف َأف مثاؿ األطباء مثاؿ استثنائي وأَنو يُبكننا َأف نض  
إِبزاء كل مهنة دخبًل تقريبًيا ىو اؼبتوسط فِإنو يبقى علينا َأف نعرؼ اؼببدأَ 

ي يقـو عليو ترتيب اؼبهن حبيث تُقابل كل مهنة درجة من درجات الذ
الدخل؛ َأي ُمتوسطًا ُمعيًنا من الدخل؛ أَلف مبدَأ ترتيب اؼبهن ليس ابلطب  
واضًحا وال ىو عينو اؼببدَأ الذي ترتيب وفقو درجات الدخل، ومن ٍب 

رتيب يتضح ما أَيٌب: من العسَت َأف قبد مبدَأ لًتتيب اؼبهن يتناسب م  ت
درجات الدخل حبيث تبقى مسأَلة ِإهباد موازاة بُت الًتتيبُت ُب حاجة ِإٔب 

 حل.

تلك ىي اؼبسأَلة اليت حاؿ َأف وبلها ُمنذ كبو نصف قرف اجتماعيوف 
 جرمانيوف بصَتوف دبُشكلة الطبقات وجديروف أبَِف نستعرض آراءىم اآلف.

عة برلُت ، كاف من أساتذة جام«Schmoller»أوؽبم جستاؼ مشولر 
وسبت  ثبلثُت عاًما بتقدير عظيم، وىو ينتسب ِإٔب مدرسة اجتماعية ُعرَِفْت 

؛ َأي اؼبدرسة Socialisme de la chaire« اشًتاكية اأُلستاذية»ابسم 
اؼبكونة من أساتذة االقتصاد السياسي الذين كانوا َأنصارًا لئِلصبلح 

بينهم وبُت ماركس االجتماعي، ولكن بطُرؽ غَت ماركسية، ووجو اػببلؼ 
ىو َأهنم اعتربوا وجود الطبقات أمًرا طبيعًيا وضروراًي رغم ؿُباولتهم ُمداواة 
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الشرور الناصبة عن اختبلؼ الطبقات وصراعها، وقد جاء ذلك األمر 
 «.اؼبهنة»الطبيعي والضروري ُب نظر مشولر من 

ؼ قاؿ ِإف تفاوت اؼبراتب االجتماعية َأي الطبقية ِإف ىو ِإال اختبل
اؼبهن؛ أَلف اؼبهنة ليست ُب نظره أمًرا ُمكتسًبا أي خارًجا عن اإِلنساف، ِإمبا 
ىي اإِلنساف نفسو. وىو ال يقصد هِبذا َأف اؼبهن اؼبختلفة تنتج عن صفات 

دبا  –َأو استعدادات مغروزة ُب اإِلنساف، وِإمبا يقصد َأف ُمزاولة مهنة ُمعينة 
ؽ وثقافة ومن نوع ُب اؼبسكن واؼبلبس تًتكو تلك اؼبزاولة من عادات وأخبل

تطب  اإِلنساف بطاب  جسماين  –ومن تقدير وتصور لؤَلشياء وللناس 
 ونفسي ُب آف واحد ىبتلف عما تًتكو مزاولة مهنة ُأخرى من طاب .

 Grundriss der» ٜٗٓٔوقد جاء مشولر ُب كتابو الصادر عاـ 

Volkswirtschaft »ؼ ؼبختلف أنواع اؼبًتجم ِإٔب الفرنسية بوصف ضا
اؼبهن خبلؿ التاريخ ُمبيًنا فُبيزاهتا اعبسمانية والنفسية على وجو اػبصوص، 

 Seconde»زبلق دبضي الوقت طبيعة اثنية « habitudeالعادة »فرَأى َأف 

nature» وَأف ؾبموعة ُمعينة من العادات اؼبشًتكة بُت طائفة من اؼبهن ،
ة عن غَتىا من وجهة اؽبيأة ُتؤدي ِإٔب تنوع َأو اختبلؼ تلك الطائف

اعبسمانية والقوى النفسية، وهبب َأال ننسى َأف مشولر ٓب يتعرض لكل مهنة 
على حدة وِإمبا ِإٔب ؾبموعات َأو طوائف من اؼبهن كل طائفة منها تشًتؾ 

 ُب ؾبموعة من العادات.
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وفيما َأورده مشولر من أوصاؼ قبد ُمبلحظات جد صادقة وِإف كانت 
صة على الطبقات ُب َأؼبانيا، مثبًل بُت الفبلح والعامل تصدؽ بصفة خا

توجد الفروؽ العميقة اآلتية: الفبلح أميل ِإٔب اغبياة القارة شديد الصلة 
ابألرض اليت يزرعها ذو أُفق ؿبدود وعادات بسيطة وىو َأميل ِإٔب التدين 
 وَأحفظ للتقاليد، وردبا كاف أصح العناصر وأسلمها ُب الدولة، وُب ذلك

َأما  –«. أوثق القوى اليت تستند ِإليها الدولة طبقة الفبلحُت»يقوؿ مشولر: 
العامل فهو َأكثر استعداًدا لقبوؿ ما ىو جديد وأرغب ُب التقدـ وُب 
التحرر من التقاليد وأكثر تبديًدا للماؿ وأقل احًتاًسا ؼبستقبلو، ولكنو 

ُب عملو قوة االرباد َأو َأكثر ُحًبا ُب االئتبلؼ َأو االرباد إِبقرانو يلمس 
اعبماعة، وىو لذلك َأميل ِإٔب تنظيم النقاابت تلك األَندية اليت تُنظم اغبياة 

َأما اؼبقاولوف فُيؤلفوف عند مشولر طبقة سُبثل صفات  –على كبو اشًتاكي 
النشاط واإِلقداـ والبت ُب اأُلمور والُقدرة على ابتكار التصميمات 

ادة، ولكنهم من جهة ُأخرى ؿبدودو اإلفهاـ اعبديدة واالحتياؿ على اؼب
ألهنم يعتدوف كثَتًا أِبَنفسهم ويعتقدوف بتفوقهم وال يعبأوف بغَتىم من 
الناس كرجاؿ الدولة واعبيش والفن، وىم أيًضا ُقساة أاننيوف وال ىوادة 
عندىم، وتلك صفات يقوؿ عنها مشولر َأهنا ظاىرية فقط وَأهنا ال تظهر ِإال 

لرخاء. ويضيف مشولر ِإٔب ذلك أَنو حيث ىبضعوف للكنيسة ُب َأوقات ا
 والدين كما ىو الشأف ُب أؼبانيا ِإذ ذاؾ فِإهنم نُببلء ِإنسانيوف ُب َأخبلقهم.

تلك َأمثلة سريعة من نتائج مشولر نرى منها كيف يرد الطبقة ِإٔب 
اؼبهنة وكيف يفهم وجداف كل طبقة خبلؿ الصفات اليت تًتكها مزاولة كل 

 نة، ولكن لنمتحن اآلف الوقائ  عن قرب.مه
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(ٔٓ)  

اعًتض « Karl Bucher»عآب اقتصادي َأؼباين آخر ىو كارؿ بوخر 
اعًتاضات « Die Entatehung der Volks wirtschaft»ُب كتابو 

قيمة على ىذه النظرية َأدت بو ِإٔب نظرية ُأخرى. قاؿ ِإذا اعتربان اؼبهنة 
ؼبعٌت اغبقيقي الذي ٓب أَيخذ بو مشولر؛ أَلف دبعناىا الضيق َأو احملدود )َأي اب

ىذا اؼبؤلف نظر ُب طوائف من اؼبهن ال ُب كل مهنة على حدة(، فبل شك 
أَننا قبد أنفسنا أماـ ؾبموعة من العادات اعبسمانية والنفسية تتصل هبا، بل 
يُبكن افًتاض َأف تلك العادات تنتقل ابلوراثة وىي العامل الذي ٓب يًتدد 

جعلو من مقومات الطبقة ُمدعًما رأيو إِبحصاءات اؼبؤلف  مشولر ُب
الذي حبث عن ُأصوؿ مشاىَت االقبليز، « Galtonجالتوف »اإِلقبليزي 
% ينتسبوف ِإٔب الطبقات الُعليا، فاعتقد مشولر اعتقاًدا ٓ٘فوجد َأف 

جازًما أِبَنو قد تكونت على مر السنُت ُب كل ُأمة بسبب اؼبهنة َأجناس 
ل بعضها ُأانًسا للطبقات الُعليا وبعضها اآلخر ُأانًسا للطبقات بشرية ينس
 الُسفلى.

ابلطب  ىذه اآلراء عن أثر العادة والوراثة يُبكن َأف يُداف  عنها فيما 
ىبتص ابؼبهنة دبعناىا الضيق، وم  ذلك فاؼبهن كثَتة جًدا كما يقوؿ بوخر 

مادهتا: فما ىي مثبًل  ومنها ما ىو عجيب ِإذا نظران ِإٔب موضوع اؼبهنة َأو 
كما يتساءؿ بوخر الصفات َأو اؼبواىب اليت هتيئ فرًدا من األفراد ُمنذ 

بداًل من َأف يكوف « pédicure»نعومة أظفاره، أَلف يكوف ُمزين َأقداـ 
صان  سجائر؟ حقيقة يُبكن َأف يُقاؿ أف ُىناؾ تنوًعا ُمبكًرا ُب اؼبواىب 
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 من َأف تكوف راقصة. ولكن أي يُهيئ أَلف تكوف فتاة ما مغنية بداًل 
اختبلؼ طبيعي؛ َأي استعداد جسماين َأو نفسي يُبكن ُمشاىدتو عند 
الذين سيصبحوف فيما بعد ذبارًا أو أصحاب صناعة، ُعمااًل أو فبلحُت، 
ذُبار صُبلة َأو ذبار قطاعي؟ لنضف ِإٔب ىذا أنو ِإذا كانت الوراثة أمًرا حقيًقا 

لى تثبيت االستعدادات َأو اؼبواىب اليت تكونت فِإهنا هبب َأف ُتساعد ع
بفضل اؼبهنة، ولكن ىل من اؼبؤكد َأف يكوف حفيد القسيس َأفضل منو 
َأخبلًقا وأتقى؟ وىل من اؼبؤكد َأف حفيد العامل أحذؽ من جده ُب 
الصناعة؟ الحظ مشولر ىذه الصعوابت ولذلك فهو بداًل من أف يتعرض 

ربدثنا عنها فِإنو وس  تصوره فتحدث عن لصفات أو مواىب ُمعينة كاليت 
صفات طائفة َأو ؾبموعة من اغبرؼ ال عن صفات كل حرفة ُمستقلة، 

 وحىت ُب ىذه اغبالة يرد عليو االعًتاضاف اآلتياف:

يُوجد ُب كل ؾبموعة َأو طائفة من اغبرؼ كثَت من اؼبهن اؼبتباينة  (ٔ
ة واحدة، االٌب ال صلة بينها واليت نعجب لوجودىا مًعا ُب طائف

ُىناؾ مثبًل من الناس من يُبكن َأف نضعهم ُب طائفة واحدة 
نض  ُب ىذه الطائفة « من ال حرفة ؽبم»ومُبيزىم عن غَتىم أبَِهنم 

اللصوص واؼبتشردين ورابت اؼبنازؿ وَأصحاب الرب  واؼبليونَتات 
وليس بُت ىؤالء صبيًعا انحية ُمشًتكة. لنأخذ أيًضا مثاؿ الطبقة 

بل اعبزء األعلى من الطبقة اؼبتوسطة كما يتصورىا اؼبتوسطة، 
مشولر فهو يدخل ُب ذلك اعبزء صغار اؼبوظفُت وُمستخدمي 

والُصناع « Contre mairtes»احملاؿ التجارية ورقباء الُعماؿ 
«atisans » وصغار اؼبزارعُت الذين يعملوف غبساهبم، ودبعٌت
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كما هبم  َأانس آخر ىو هبم  بُت منتجُت للثروة وغَت منتجُت،  
ُمطالبُت ابلطاعة قبل كل شيء وُأانس ُمستقلُت، وابعبملة فِإف 
مشولر هبم  بُت مهن ُمتباينة ـُبتلفة؛ َأي ليس بينها تقارب َأو 
تشابو، وؽبذا فمن العسَت قبوؿ فكرة وجود طوائف أو 

 ؾبموعات من اؼبهن؟

كيف يُبكننا َأف نتصور تكوف وجداف طبقي واحد؛ َأي عادات  (ٕ
ونزعات ُمتشاهبة وُمشًتكة بُت األفراد الذين هبمعهم مشولر ُب 
طائفة؛ أي ؾبموعة واحدة من اؼبهن رغم زبصص كل فريق منهم 
ُب مهنة ُمعينة؟ لنأخذ مثاؿ ما ُيسمى ُب اللغات األوربية 

وىو اصطبلح يرج  « Classes libérales»الطبقات اغبرة 
الناس الذين وبًتفوف مهنًا  ِإٔب اغبضارة اليواننية وهبم  فريًقا من

كثَتًا ما قيل «. Arts mécaniques»ىي غَت اؼبهن الصناعية 
َأف تلك اؼبهن اغبُرة ال ُتؤلف طبقة ابؼبعٌت الصحيح. وم  ذلك 
فِإنو ِإذا ُأريد أف هبم  الناس وفق تشاهبهم اؼبهٍت فِإان سُنساؽ 

ُب ُمقابل حتًما ِإٔب تكوين ؾبموعة َأو طائفة تشمل اؼبهن اغبُرة 
اؼبهن الصناعية. فنض  مثبًل األطباء واؼبهندسُت واحملامُت 
والكتاب والفنانُت والعلماء والرسامُت وغَتىم ُب طائفة واحدة 
من اؼبهن، ولكن من الواضح َأنو يُوجد بُت ُأولئك الناس من 
الفروؽ الشاسعة بسبب التخصص الشديد كثر فبا يوجد بُت َأي 

يد مثبًل. وم  ذلك فِإف مشولر ذىب ِإٔب واحد منهم وساعي الرب 
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وجود نزعات ُمشًتكة؛ َأي وجداف طبقي واحد هبم  بُت َأفراد 
 تلك اؼبهن وذلك بوضعهم ُب طائفة واحدة.

ىذا ومن جهة ُأخرى يُعرؼ مشولر تلك النزعات بصفة عامة جًدا،  
كم أَنو ينظر ِإليها من جهة مصلحة الدولة. وال شك أَنو من مصلحة 

، وَأف توجد الدو  لة َأف يوجد ُب اجملتم  مقاولوف يبتازوف ابلذكاء والعـز
الطبقة اؼبتوسطة اليت سبتاز ابحملافظة على معٌت اأُلسرة وأِبداء اأًلعماؿ من 
غَت تذمر وال تقصَت وبشعور ُخلقي عميق. وَأف توجد أَيًضا طبقة الُعماؿ 

وحى فيو مشولر وغَت ذلك من الطبقات. ولكن ذلك التقسيم للطبقات است
التنظيم السياسي للدولة ووصف على ضوئو النزعات أو الصفات اليت سُبيز  
كل طبقة وصًفا عاًما جًدا ِإٔب حد أَننا ال نرى بوضوح كيف يُبكن َأف توجد 
تلك الصفات مطبوعة ُب كل طبقة حبيث تصبح صفات قارة وقابلة 

 لبلنتقاؿ ابلوراثة من جيل ِإٔب جيل.

أَننا ِإذا نظران ِإٔب اؼبهن فقط كما فعل مشولر فِإننا لنضف ِإٔب ذلك 
قبد َأف كل مهنة ىي ضرورية وانفعة، فالُعماؿ وصغار التجار وَأصحاب 
اؼبعامل وُمستخدمو احملاؿ التجارية وغَتىم كلهم انف  وضروري للمجتم . 
فِإذا كانت تلك اؼبهن كلها انفعة، وِإذا صرفنا النظر عن الفروؽ بينها من 

ة الدخل، فَأي سبب يدعو ِإٔب وض  بعضها ُب مرتبة َأعلى من غَتىا  جه
كما فعل مشولر؟ ؼباذا يعترب العامل مثبًل أحط من ُمستخدـ اؼبتاجر وىذا 
األخَت أحط من اؼبقاوؿ؟ الواق  َأهنم كأسناف العجلة اؼبسننة ال بُد من 

ن نعلم َأف وجودىم صبيًعا لضماف سَت اآللة االجتماعية سَتًا سليًما. وكب
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ُىناؾ درجات فنيئة وليست اجتماعية. وال شك َأف الضابط قد يعترب 
ُمنتسًبا ِإٔب طبقة اجتماعية َأعلى من ُمتوسط اؼبستوى ُب جنوده، ولكن 
ذلك ال يرج  ِإٔب اؼبركز الذي يشغلو الضابط ُب داخل اعبيش، وِإمبا ِإٔب 

ا الشَأف ُب مديري اؼبصان  اغبالة اؼبادية اليت تربطو ابجملتم  اػبارجي، وىكذ
واؼبوظفُت وُمستخدمي احملاؿ التجارية والُعماؿ، فالدرجات الفنية ليست 
درجات اجتماعية وال يُبكن َأف تُفسر دبفردىا الفروؽ بُت اؼبراتب َأو 

 الطبقات االجتماعية.

ؽبذه اأَلسباب كلها يرفض كارؿ بوخر نظرية مشولر القائمة على اؼبهن 
الطبقات االجتماعية من جهة الدخل، فما يُبيز بيطبقات ُب ويواجو مسألة 

نظره ىو التفاوت بُت درجات الدخل وابلتإب الثروة نفسها اليت تنتج ذلك 
الدخل، ولذلك فهو يعطي َأنبية خاصة ِإٔب مقدار الثروة اليت ىي ُب حوزة  
كل طبقة من الطبقات، ويتحدث كثَتًا عن الدور الذي لعبو تكدسها 

لتاريخ ُب طبقة دوف ُأخرى حبيث َأمكنو القوؿ أِبَنو قد تكونت خبلؿ ا
خبلؿ التاريخ طبقات تنسل َأغنياء وُأخرى تنسل فقراء تبًعا ؼبقدار الثروة 
اليت توجد ُب حوزة كل طبقة. وٓب يكن ُب نظره تقسيم العمل َأي نشَأة 
 اؼبهن اؼبختلفة ىو الذي خلق الثروة كما يظن عادة من َأف العمل ىو
الذي ىبلق رأس اؼباؿ، وِإمبا تكديس الثروات اؼبتفاوت ابلطب  بُت الطبقات 
ىو الذي َأدى ِإٔب التخصص َأو نشأة اؼبهن؛ َأي تقسيم العمل بُت َأفراد 
الطبقات اؼبختلفة، وابعبملة فِإف الثروة العامل اأَلوؿ ُب اجملتم  ال أِلَهنا سبد 

كنو من الوصوؿ ِإٔب مراتب اجتماعية اإِلنساف دبُت  ـُبتلفة، وِإمبا ألهنا سبُ 
 َأعلى فأعلى.
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(ٔٔ)  

ُب « Maurice Hallwachs»يقوؿ ُأستاذان موريس ىالفاكس 
ِإننا نرى فورًا « Les Classes Sociales»دراساتو اؼبمتعة ُب الطبقات 

الفائدة اليت تنجم عن ربديد الطبقات على أساس الثروة )كما ذىب كارؿ 
مادية، ويُبكن تقديرىا ابألرقاـ. ودبا َأف الثروة بوخر( أَلف الثروة حقيقة 

احملددة ابألرقاـ ربتمل درجات ُمتعددة فِإف اإِلحصاءات الدالة على 
الدخل يُبكنها َأف رُبدد لنا ابلضبط اؼبستوى الذي تعيش فيو كل طبقة 
ومدى الفواصل اليت زبتلف ُقراًب وبُعًدا بُت كل طبقة وُأخرى، ولكن ُىنا 

عوبة فقط من عدـ استطاعتنا َأف نفهم ؼباذا ربدث تلك الفواصل تنشَأ الص
ُب موض   –وىي اليت تُقابلها الطبقات اؼبختلفة  –ُب درجات الدخل 

دوف آخر، وَأف نفهم أَيًضا ؼباذا ال تكوف تلك الفواصل َأكثر عدًدا فبا ىي 
عليو؟ لنفرض أننا ميزان من جهة تفاوت الدخل الطبقات الثبلث اآلتية 

قط: ذوو الدخل البسيط وذوو الدخل اؼبتوسط وذوو الدخل الضخم. ف
فأَين نض  الفواصل بينها وؼباذا نضعها ُب نقطة دوف ُأخرى، ىذا ما وبدو 
ِإٔب القوؿ أبَِف الثروة وحدىا ال تكفي ُب فهم تلك الفواصل، وِإمبا 

، ىو الذي يُفسرىا ِإٔب حد ما، ولكن «dépenses»اؼبنصرؼ أو االتفاؽ 
العتماد على اؼبنصرؼ يُؤدي بنا ِإٔب اعتبارات ُأخرى ستجد موضعها فيما ا

 بعد.

يوجو ىالفاكس بعد ذلك اعًتاضات َأكثر أنبية على نظرية بوخر 
يستمدىا من النظر ُب تكوف الثروات وتطورىا خبلؿ التاريخ فيقوؿ ِإذا  
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تمد  كاف استمرار وثبات كل طبقة من الطبقات على حاؽبا خبلؿ التاريخ يع
كما يقوؿ بوخر على ثبات الثروة اليت بيدىا، فيجب َأف نعتقد َأف أغنياء 
اليـو ىم أغنياء األمس، وأَنو قد تكونت خبلؿ التاريخ طبقات موروثة 
بكل معاين الكلمة كل طبقة منها تتصرؼ ُب كمية اثبتة من الثروة، وتقـو 

ح، ألَننا ُنشاىد ابؼبهنة اليت ُتؤىلها ؽبا تلك الثروة. ولكن ىذا غَت صحي
خبلؿ التاريخ َأف الطبقة الثرية وىي عادة ُجزء طفيف نسبتو ِإٔب اأُلمة  
كنسبة رأس اؽبـر ِإٔب قاعدتو ُب تبدؿ ُمستمر يتب  تطور وسائل كسب 

 الثروة وابلتإب تطور اغبضارة. 

وىذا ما وبدث ربت َأعيننا وُب جيل واحد عقب اأَلحداث العاؼبية 
روب. ففي غداة تلك اغبروب تزدىر طائفة فبن ُنسميهم الكبَتة؛ َأعٍت اغب

، وترتف  ِإٔب مستوى الثروات اؼبوروثة ِإف ٓب تزد ُب كثَت من «َأغنياء اغبرب»
اأَلحياف. خذ أيًضا مثل القرف السادس عشر الذي تدفق فيو الذىب من 
العآب اعبديد ِإٔب اسبانيا والربتغاؿ، فقد تكوف فيهما جيل من حديثي 

ثراء بسبب ُمغامراهتم وأسفارىم وصبعهم للذىب، فبا َأدي ِإٔب قياـ اإلِ 
مشروعات ُعمرانية ونشاط فائق ُب ىذين القطرين. وقد حل ذلك اعبيل 
ؿبل قدماء االرستقراط فنراىم قد تقلدوا السيف وانسبوا بيوًتت 
االرستقراطية الزائلة واحتقروا دافعي الضرائب؛ َأي الشعب، ٍب اعتربوا 

سهم طائفة فُبتازة ال تليق هبا اؼبغامرات واألسفار اليت كانت سبًبا ُب أَنف
ثرائهم، ولذلك فسرعاف ما ضاعت ثرواهتم وتبلشوا أماـ أفواج جديدة من 

 جامعي الثروات.
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وقبد مثل ىذا الظاىرة أَثناء القرف الساب  عشر ُب فرنسا والفبلندر 
بوا ثروهتم ابعبد والعمل وأؼبانيا، قبد ُب فرنسا برجوازيُت أغنياء اكتس

اؼبتواصل واإلقداـ، فلما أف بلغوا حًدا عظيًما من اإِلثراء يفوؽ اؼبتوسط 
عند الُنببلء نراىم، وقد تنكروا ألصوؽبم اأُلؤب، ورغبوا كل الرغبة ُب َأف 

 يكفوا عن كل عمل ُمثمر ُمتشبهُت ابلُنببلء.

 Le Bourgeois»ذلك ىو عصر الربجوازي اعبنتلماف 

gentilhomme » الذي يصفو لنا موليَت«Moliére » بدقة فائقة ُب
قصصو؛ َأي عصر الرجل الذي انصرؼ عن وسائل الكسب ِإٔب شراء 
األلقاب واالمتيازات اليت كاف يبنحها اؼبلك. وكاف من جراء ذلك َأف 
التطور االجتماعي ُب فرنسا ُب القرف التإب؛ َأي الثامن عشر، شاىد ىذا 

ب وىو َأف نصف طبقة الُنببلء الذين اثر عليهم الشعب التناقض العجي
؛ َأي ٓب ينحدروا من «Anoblis»الفرنسي كاف ُمؤلًفا من برجوازيُت تنبلوا 

نُببلء حقيقيُت فالتهمت الثورة بذلك عنصًرا من عناصرىا اؼبكونة ؽبا، أَلف 
 الثورة الفرنسية كما نعلم قامت ُب الواق  على سواعد الربجوازيُت.

ك الشَأف ُب ىوالندا ُب القرنُت الساب  عشر والثامن عشر، كاف كذل
اؽبوالنديوف آنئذ ُأمة نشطو ُمنصرفة بكليتها ِإٔب البلداف النائية تتجر معها 
وتستعمرىا. كاف ذلك العصر ُب ىوالنده العصر الذيف يو كل بيت من 

بعد بيوهتا مدرسة حبرية وُب كل حجرة من حجراهتا خرائط للمبلحة، ولكن 
ِإثراء فاحش فًتت نبم اؽبوالنديُت وضعفت وثباهتم رغبة ُب الراحة على 
طريقة نُببلئهم فازبذوا َأعمااًل ال تتطلب عناء وال مشقة كَأعماؿ السمسرة 
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واؼبصارؼ بصفة خاصة وىي َأعماؿ ال شك َأقل َأنبية من التجارة 
 واالستعمار.

لًتا وفرنسا الظاىرة نفسها، ِإذا انتقلنا ِإٔب عصر َأكثر ُقراًب قبد ُب إقب
قبد طبقة ارتفعت دبقدراهتا ونشاطها ِإٔب الثروة الكبَتة، فلما استوثقت من 
ثروهتا َأعرضت عن ذلك النشاط الذي َأسسها، ذلك ىو عصر 
اإِلمرباطورية الثانية ُب فرنسا والعصر الفكتوري ُب إقبلًتا. نبا عصر واحد 

 رف التاس  عشر.شغل َأكثر من الرب  الثالث من الق

وقد كانت َأسباب ِإثراء مثل تلك الطبقة تطور اقتصادي عظيم يرج  
بصفة خاصة ِإٔب قياـ وسائل النقل اغبديث: السكك اغبديدية والبواخر. 
ولكن بعد عصر ازدىار كبَت وقف نشاط تلك الطبقة واكتفت ابلعيش من 

اء اآلف عند ري  ما أنتجتو ِإابف ازدىارىا، وىذا ما شاىده بعض العلم
َأحفاد تلك الطبقة، ِإذ يكتفي ىؤالء ابستثمار األسهم والسندات اؼبوروثة 

 وزبلفوا بذلك عن َأفواج جديدة من ُغزاة الثروة.

 Schulze»ُىناؾ صورة ساخرة لبلقتصادي األؼباين شلز جايفرنتز 

Gaevernitz »  صور فيها الربجوازي اإلقبليزي ُب ُأخرايت القرف التاس
أف ذلك الربجوازي بداًل من َأف يدين ابؼبذىب العقلي »و يقوؿ عشر. ى

«rationalisme » كاف يدين ابؼبادية واحتقار الروح العلمية، يفخر ِبالتو
ذات الطراز العتيق ويًتقب زابئنو. ىو ينتج حًقا ولكنو يفرض أشبااًن ابىظة، 
وبب الكماليات والرايضة واغبياة اؼبعهودة عند الُنببلء. األوساط اإلقبليزية 
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ا على ُكتبو، الغنية تسخر من األؼباين وهتزأ بو وُتصوره رجبًل يعكف دائمً 
وىكذا أيًضا تنظر ِإٔب ملك الدوالر األمريكي فًتاه ال يصلح ِإال ألف 
يكوف ضبًا. ومهما كاف االختبلؼ بُت األؼباين واألمريكي فِإف تلك 
األوساط اإِلقبليزية تتصورنبا على ِإهنما ُمتشاهباف من جهة، وِإهنما ينتسباف 

وأَنواع الرايضة احملبوبة عند ِإٔب فئة اؼبغفلُت الذين يشتغلوف ويكدوف، 
اليت « Ploutocratie»ُأولئك اإِلقبليز تسودىا روح حكومة األَثرايء 

ربكمهم فِإف تلك األنواع تفرض وجود طبقة ارستقراطية تعيش من وراء 
عمل الزنوج والصينيُت واؽبنود ومن رب  العقار ومن اعبزية اؼبفروضة على  

 «.كل ببلد العآب

ُمعلًقا على ىذا النص ِإنو عندما نتَأمل تلك  ٍب يقوؿ ىالفاكس
الصورة وما فيها من مناظر ُمتتابعة نتبُت خبلؽبا كيف نشأت طبقة جديدة 
ابلعمل اؼبثمر، ٍب كيف انصرؼ نشاطها عن اأَلشبار دبجرد اغبصوؿ على 
الثروة، وذلك ابالعتماد على رب  أو دخل ما تكدس عندىا فِإنو وبق لنا 

شيء نعجب ُب تلك الطبقة، أبثروهتا اؼبتكدسة اليت تولد أف نتسائل: أبي 
دخبًل ُمعيًنا كما يريدان َأف نقوؿ كارؿ بوخر، أـَ بنشاطها القدًن الذي كوف 

 تلك الثروة؟

منطقًيا هبب َأال نعجب ابلثروة اؼبتكدسة وِإمبا ابلثروة اليت ىي ُب 
تكوف ُب طريق الزواؿ طريق التكوين، ِإذ َأف الثروة اليت ًب تكوينها فعبًل قد 

واأَلغنياء الذين َأشبعوا هنمهم ُب ربصيل اؼباؿ ال يصبحوف موض  اندىاش 
منا وال يثَتوف فينا دواف  التعجب، ىم طبقة ُب طريق االكبدار بسبب 
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ذبمد ثرواهتم أو تبديدىا بينما الطبقات اؼبنتجة ُب صمود دائم، وىي اليت 
ربوؿ دائًما مكسبها ِإٔب َأعماؿ  تسًتعي االنتباه وتثَت اإلعجاب ألهنا

جديدة ُمنتجة، ودبعٌت آخر ؽبا نشاط قائم وُبفزان على تفهمو وتقليده ِإف 
أمكن، وِإذف فِإف ما نُقدره ونُعجب بو ليس اؼباؿ أو الثروة اؼبتكدسة ذات 
الدخل، وىو ما وُبدد الطبقة عند بوخر وِإمبا ما وراء تلك الثروة من 

رت عنها الثروة اؼبتكدسة، وبذلك تعود ِإٔب نشاط؛ َأي من مهنة صد
األخذ بفكرة اؼبهنة، وىذا َأمر أدركو سباًما فُبثلو الشعب ُب الثورة الفرنسية، 
فِإف ىؤالء قد استمدوا لغتهم واعتدادىم أِبَنفسهم من ِإدراكهم َأف كل 
مرافق اغبياة تتوقف على مهنهم ونشاطهم اإِلنتاجي ال على اؼبلكية 

 ت الرب  اليت كانت بيد الُنببلء.اعبامدة ذا

وم  ذلك فِإذا كاف النظاـ القدًن؛ َأعٍت نظاـ األلقاب واالمتيازات ال 
تزاؿ آاثره ابقية، بل ال يزاؿ ؿُبدثو الثراء وغَتىم من الناس يتطلعوف ِإٔب 
اغبياة من غَت عمل ونشاط ُمثمثر كقدماء االرستقراط، فِإف معٌت ذلك َأف 

فعل فعبًل خاًصا ُب اأَلذىاف، وؽبا روعة خاصة ُب الرأي الثروة اؼبتكدسة ت
العاـ ألهنا تعفي اإِلنساف من ازباذ مهنة ما؛ َأي من الكد والشقاء، 
فاألثرايء الذين يبلكوف مثل تلك الثروة وبسدىم اآلخروف حسًدا شديًدا 
ألهنم يكدوف وألهنم يظهروف كأهنم ُب مأمن حصُت من عادايت الدىر، ىم 

هم فكرة الغد أو اؼبستقبل اليت تنغص غَتىم من الناس، وىذا ما ال تنغص
 يروعنا ويبهران ُب ثرواهتم.
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وكبن عندما نراىم يبذلوف بسخاء ُب اؼبصروؼ ويتمتعوف دبستوى ُب 
اؼبعيشة ال يتكافأ م  مقدرهتم وكفاايهتم ُب خلق اؼباؿ وذبديده فِإننا نقوؿ 

يعيشوف من غَت كد أو عناء؛ أي أهنم ؿبظوظوف ألهنم »حبسرة ُب أَنفسنا: 
واألمر على خبلؼ ذلك فيما ىبتص ابلذين وُباولوف أف «. ُب بطالة دائمة

يصَتوا أغنياء بكدىم ونشاطهم، فهم ُب مركز ليس مأمواًن كل األمن، ىم 
يتلهفوف ِإٔب النجاح ويُقاسوف عذااًب نفسًيا من تلك اللهفة ألهنم ال يعلموف 

 افهم، فهم بذلك ُب صراع دائم ونشاط قوي.ىل ومىت يصلوف ِإٔب أىد

وكبن نعجب هبم ؽبذا السبب نفسو ونتقصي أخبارىم لتقلدىم ُب 
أساليبهم ونشاطهم اؼبثمر، وُمؤلف مثل ساف سيموف يُبكنو أف يصفهم 

ألهنم ُمنتجوف. وم  ىذا كلو فِإف ىؤالء الرواد للثروة « بطبقة اؼبستقبل»
مبلًغا عظيًما ال ينظروف ألنفسهم نظرة الذين قد تبلغ ثرواهتم أحيااًن 

اؼبساواة م  األولُت؛ أي م  أصحاب الثروة اؼبكدسة، بل يعتربوف أنفسهم 
« اؼبصروؼ»دوف ىؤالء، وىذا فارؽ ىاـ يتضح بصفة خاصة ِإذا نظران ِإٔب 

 عند ىذين النوعُت من األغنياء.

كدسة ِإذا نظران من جهة اؼبصروؼ فِإان سنرى أف أصحاب الثروة اؼب
ألهنم ال يعملوف وال يتخذوف مهنة لئِلنتاج، فِإهنم ينصرفوف بكل قواىم 
الفكرية واؼبعنوية ِإٔب الصرؼ واإِلنفاؽ، وىم يعرفوف كيف يصرفوف وىذا 
أيًضا يروعنا ويبهران، ىم يصرفوف بسخاء ظاىر وبغَت اكًتاث َأو حذر 

ياة بصلة  ،وكثَتًا ما يكوف ذلك الصرؼ ُب ُأمور ال سبت لضرورات اغب
كاقتناء اعبياد واآلاثر والتحف الفنية، كما يصرفوف كثَتًا ُب التلهي 
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دبُختلف الوسائل وُب التربعات وغَت ذلك، أما اآلخروف الذين يكتسبوف 
، كما يُقاؿ فِإهنم ِإف حصلوا على ثروة «وعرؽ اعببُت»اؼباؿ ابإِلنتاج 

مت ذكرايت ضخمة يًتددوف دائًما ُب صرفها على ىذا الوجو ما دا
ربصيلها ال زالت ماثلة ُب أذىاهنم، وىم لذلك ُب مقاـ دوف مقاـ قدماء 

 األثرايء من جهة الصرؼ.

أديب فرنسي ُمعاصر ىو ُب الوقت عينو من خَت من شاىد عن 
وصف لنا تباين  (ٛ)« Jules Romains»ُقرب أحواؿ اؼبُدف وأعٍت بو 

قرب ِإٔب أذىاننا مساكن الشوارع واألحياء ُب اؼبدف الكبَتة على كبو ي
الذين كملت أو تكدست ثرواهتم ومساكن الذين ىم ُب كفاح ونشاط، بل 

 وغَت ذلك من مساكن الناس ُب ـبتلف الطبقات.

يقوؿِ إنو ُتوجد ُب اؼبدف الكبَتة َأحياء تثَت ُب النفس معاٍف ـُبتلفة من 
الثروة اليت جهة ثروة الذين يقطنوهنا: فُهناؾ األحياء اليت تظهر فيها 

استقرت ُمنذ زمن طويل، تلك الثروة األكيدة اؼبؤثلة اليت ال تثَت أي معٌت 
من معاين النشاط َأو العمل َأو الكسب، نراىا تكتظ بيوت صامتة ذات 
حدائق وكلها ُب طرقات ىادئة وبعيدة عن كل اؼبؤسسات اليت فيها عمل 

 من اأَلعماؿ اؼبنتجة.

ها أيًضا الثروة ولكنها الثروة اؼبكتسبة وُىناؾ َأحياء ُأخرى تظهر في
حديثًا يسكنها َأصحاهبا ليكونوا على مقربة من اؼبصارؼ واؼبتاجر 

                                                
 .Les Hommes de bonne volontéُب سلسلة  (ٛ)
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واؼبكاتب اليت نشَأت خبلؽبا تلك الثروة. دورىم تتسم ابلثراء ولكنها 
تبعث ُب النفس خيااًل أبهنا دور ينعقد فيها من حُت ِإٔب آخر ؾبلس ِإدارة 

ؾ َأحياء حيث الثروة ُب دور النشوء والتكوين، تلك ُمؤسسة مالية، ٍب ُىنا
َأحياء اؼبصان  الناشئة حيث يسكن صاحب الصناعة ِإٔب جوار مصنعو 
لُيباشر عملو بنفسو، َأحياء اؼبكاتب اؼبزدضبة ذات اغبمى اؼبرتفعة، َأحياء 

 اؼبتاجر الكبَتة حيث النشاط ُب َأوُجو وذروتو.

س ليستخلص النتيجة اآلتية: وىي تلك اؼبقدمات ِإمبا ساقها ىالفاك
أَنو هبب َأف ننظر ِإٔب الثروة من جهتُت تكمل ِإحدانبا اأُلخرى وال 

 زبتلطاف: 

اعبهة اأُلؤب: الثروة ُب نفسها؛ َأي اؼباؿ ُمتكدًسا كاف َأو ُمكتسًبا، 
وبصفة خاصة ما يتضمنو ذلك اؼباؿ من ِإمكاانت ـُبتلفة للصرؼ. ذلك 

ت ُب ذاهتا عامبًل ُب ِإهباد الطبقات كما ذىب بوخر، أَلف الثروة وِإف كان
؛ َأي كيفية «اؼبصروؼ»ِإال َأهنا ليست العامل األوؿ واأَلىم، ِإذ َأف 

استعماؿ الثروة ووسائل ِإنفاقها تبدو َأكثر َأنبية؛ أَلف ذلك االستعماؿ ىو 
ُمتفاوتة للحياة، كل « وأنواع»ـبتلفة للمعيشة « مستوايت»الذي يوجد 

 (.ٔوى منها تُقابلو طبقة ُمعينة )انظر الفصل اأَلوؿ، الفقرة مست

اعبهة الثانية: القوى اليت تنتج تلك الثروة، َأعٍت نوع من أَنواع 
، فِإف اؼبهنة دبا تستدعيو من اتصاؿ ُمعُت دبادة «اؼبهنة»النشاط اؼبثمر َأي 
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وُيبلئمها يُطابق تلك اؼبادة « نوًعا من اغبياة»ما ىي موضوع اؼبهنة زبلف 
 )سيتضح ىذا عند الكبلـ عن طبقة الفبلحُت ومقارنتهم ابلُعماؿ(.

وِإذف فنحن نرى من ذلك التحليل ِإنو هبب َأال نكتفي اِبأَلخذ 
ابلثروة وحدىا كما يريد كارؿ بوخر، وِإمبا َأيًضا ابلنشاط اؼبثمر، ودبعٌت 

ا يتبلـز ىذاف آخر هبب األخذ ابلدخل واؼبهنة مًعا، ولكننا ٓب نر بعد ؼباذ
اللفظاف ويتقابل َأحدنبا اآلخر؟ لتفسَت ذلك هبب الرجوع ابلذاكرة ِإٔب 
الفكرة اليت َأغبحنا عليها ُب فصوؿ سابقة وىي فكرة َأف ما يبيز الطبقات 
وتسلسلها، ِإمبا ىي درجة ُمشاركة الفرد من اأَلفراد ُب اغبياة اعبماعية؛ َأي 

اُب اجملتم  الذي يعيش فيو، فنحن ِإذا  قربو َأو بُعده من القيمة الُعليا
وضعنا تلك الفكرة نصب أعيننا، فقد يكوف من اؼبُمكن َأف ترتب اؼبهن 
والدخل على َاساسها، وال شك َأف اؼبهن اؼبختلفة ربتاج كل واحدة منها 
ِإٔب ؾبهود َأو تعب ُمعُت، ولكن ابلطب  ال ترتب اؼبهن اجتماعًيا تبًعا 

ِإمبا ترتب تبًعا ؼبدى التصورات اعبماعية اليت للمجهود َأو التعب، و 
تتضمنها كل مهنة، وبعبارة ُأخرى تبًعا لكثرة العبلقات االجتماعية اليت 
تلجئنا ِإليها ىذه اؼبهنة َأو تلك، وىذا مبدأ ٓب يلتفت إليو مشولر ُب ترتيبو 
للمهن، فمن الواضح أَنو كلما زاوؿ الفرد مهنة ذبعلو يدخل عميًقا ُب 

العبلقات االجتماعية؛ َأي ِإٔب قلب اجملتم  كلما استطاع َأف يُؤكد  شبكة
أَنو يشغل مركًزا ىاًما وطبقة عالية دوهنا مراكز َأو طبقات الذين يقفوف ُب 

 َأطراؼ تلك الشبكة وعلى ىامشها.
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ومن جهة ُأخرى الثروة َأو الدخل هبب َأف ننظر ِإليو من انحية تلك 
، واؼبصروؼ «اؼبصروؼ»اليت يظهرىا لنا الشبكة نفسها وىي الناحية 

عبارة عن اؼبشًتوات اليت تسمح هبا الثروة واغباجات اليت تسهل ِإشباعها، 
 ومن ىذه اعبهة الثروة معناىا ؾبموع اغباجات اليت يُبكن أف تشب .

واغباجات يُبكن َأف نُرتب أيًضا كاؼبهن تِبًعا ؼبدى صبلتنا واىتمامنا 
بلقاتنا االجتماعية م  َأفراد وأوساط وىيئات ابآلخرين؛ َأي تبًعا لع

اجتماعية ـبتلفة، فيوجد واغبالة ىذه فرؽ واضح بُت اؼبصروؼ للمباىاة 
والظهور ُب اجملتم  مثبًل وبُت اؼبصروؼ للضرورايت، فعندما آكل مثبًل فإين 
أصرؼ مصروًفا غباجة جسمية؛ َأي غباجة ضرورية، ولكن عندما َأستضيف 

يعجبوف بفضيات اؼبائدة وبًتؼ األاثث والُتحف اؼبُقتناة  ضيوًفا ألجعلهم
وذوؽ ربة الدار ُب تنفيذ كل ذلك فِإين ابلطب  آكل أَيًضا ولكٍت أىتم قبل 
كل شيء ابألثر الذي وبدثو كل ذلك ُب ضيوُب وابستعماؿ ذلك األثر 
لتوثيق عبلقاٌب وُمضاعفتها بقصد بسط نفوذي على الوسط االجتماعي 

وُب ىذا ِإشباع أَيًضا غباجات، وىي حاجات الوصوؿِ إٔب  بصفة خاصة،
اأَلجزاء العميقة ُب اجملتم  حيث يقوى النشاط االجتماعي وحيث تصبح 

 حاجة اإِلنساف أَلف يصَت كائًنا اجتماعًيا أىم اغباجات.

جهة العبلقات  –وِإذف فما داـ ُب اإِلمكاف النظر من ىذه اعبهة 
اؼبهنة مًعا فِإف من الطبيعي جًدا َأف الوجداف ِإٔب الدخل و  –االجتماعية 

الطبقي هبب َأف يتميز بتبلـز ىذين العنصرين )َأي الدخل واؼبهنة( وىذا ما 
يُفسر لنا كيف َأف كل فرد منا عندما يدرؾ نسبتو ِإٔب طبقة من الطبقات 
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فِإنو يكوف قد َأدرؾ ُب الوقت عينو فكرة ؾبموعة اؼبهن اليت يُزاوؽبا 
وفكرة ِإمكاانت الصرؼ اؼبختلفة، أَلف كبًل من ىاتُت الفكرتُت  اإِلنساف

تعرب وِإف اختلف التعبَت عن مكاف الفرد ُب اجملتم ، َأعٍت درجة ُمشاىدتو 
ُب اغبياة اعبماعية بقربو َأو بعده عن القيمة الُعليا ُب اجملتم  الذي يعيش 

 فيو، فذلك ىو ؾُبمل آراء ىالفاكس.
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 الفصل اخلامس

 الفالحنيطبقة 

استعبلء الُعماؿ على الفبلحُت وبطبلف  (ٖٔ سبهيد. (ٕٔ
 ذلك.

 استعبلء الفبلحُت على الُعماؿ وُبطبلف ذلك. (ٗٔ

 نوع اغبياة اليت وبياىا الفبلحوف َأىم ما يُبيز طبقتهم. (٘ٔ

(ٕٔ)  

سنعٍت ُىنا بتناوؿ الطبقات الُكربى اؼبتميزة بوضوح كاٍؼ وسنستعُت 
 بنتائج ما وصلنا ِإليو فيما سبق.

عندما نتعرض ِإٔب الطبقات االجتماعية ُب َأي قطر من األقطار من 
 ىل تتألف منهم طبقة اجتماعية؟ –العسَت َأف نغفل الفبلحُت 

طبقة »لنبلحظ َأف الكتاب األوربيُت عندما يستعملوف عبارة 
، فِإهنم َأحيااًن يستعملوهنا ُب صيغة اؼبفرد وَأحيااًن ُب صيغة «الفبلحُت

اعبم . وليس من السهل ُب اغبقيقة َأف ننحاز ِإٔب استعماؿ دوف آخر، أَلف 
الفبلحُت مهما اختلفت ثرواهتم يتقاربوف ُب معيشتهم وتصوراهتم 
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حكامهم وُب عاداهتم وَأخبلقهم وغَت ذلك فبا يسمح بوضعهم ُب طبقة وأَ 
 واحدة.

ومن جهة ُأخرى يعسر ذلك الوض  ِإذا نظران ِإٔب تفاوت َأرزقاىم فبا 
وبدث عندىم شعورًا ابالنتساب ِإٔب طبقات ُمتفاوتة على غَت ما ىو 

 حاصل ُب ؿُبيط الُعماؿ والُنببلء مثبًل.

ى الريف فستجد جنًبا ِإٔب جنب ُمبلًكا لنذىب ِإٔب قرية من قر 
تتفاوت َأمبلكهم كل درجات التفاوت كما سنجد الذين ال يبلكوف 
فيكتفوف ابستئجار  األرض، وكذلك الفبلحُت الذين يرتبطهم ُأولئك 
وىؤالء ويعولوهنم كَأفراد من ُأسرىم ىم وأوالدىم، وأَيًضا اإِلجراء ابلسنة 

و ُب ُمقابل ُجزء من غلة اأَلرض، كما سنجد َأو اؼبوسم َأو اليـو نقًدا أَ 
 آخرين ينصرفوف ِإٔب تربية الدواجن والقياـ ابلصناعات الريفية.

ليس من اؽبُت إدماج كل ىؤالء ُب طبقة واحدة وربديد مكانة تلك 
الطبقة ابلنسبة إٔب غَتىا. وىذا ما ُيربر بعض الشيء استعماؿ صيغة اعبم  

ي واحد يتميز ابغبدة أو الشدة خصوًصا، وقد يبتن  وجود طبق
«Intensité » الطبقية اؼبشاىدة مثبًل عند الُنببلء والُعماؿ، فبا َأدى ِإٔب أف

القوانُت اليت عرفتها اإِلنسانية ُب حضارهتا اؼبتتابعة ٓب تطب  بطاب  طبقة 
الفبلحُت، كما ضبلت حيًنا من الدىر طاب  طبقيت النبالة والدين، وربمل 

قيت الربجوازية والُعماؿ، حىت القانوف الفرنسي اؼبُعاصر كما اليـو طاب  طب
 Les Classes»ُب كتاهبا « Louise Marie Ferré»الحظت اآلنسة 
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Sociales » ٓب يتناوؿ الفبلحُت بتشري  خاص، كما يتناوؿ الُعماؿ مثبًل
وِإف أصاب الفبلحوف خَتًا من ذلك التشري  فِإمبا كاف ذلك بطريق غَت 

بتطبيق القوانُت الُعمالية فيما وراء ؿُبيط الُعماؿ، ومثاؿ ذلك ُمباشر أي 
 قوانُت من  الصغار من العمل وىي القوانُت اليت امتد تطبيقها ِإٔب الريف.

وم  ذلك فبل بُد َأف نُعُت طبقة للفبلحُت وَأف كُبدد مكانة تلك 
و الطبقة ابلنسبة ِإٔب غَتىا من الطبقات، ىل الفبلحوف دوف الُعماؿ أَ 

فوقهم؟ ذلك ىو السؤاؿ اأَلوؿ الذي ردبا كاف مفتاًحا لغَته من اؼبسائل، 
وذلك إِلمكاف اؼبقارنة بُت الفبلحة والعمل من حيث َأهنما عمل يدوي، كم 

 َأف االنتقاؿ من َأحدنبا ِإٔب اآلخر أمر ُمشاىد.

ِبصفة عامة ِإذا اعتربان زمًنا وِإقليًما ُمعينُت، فقد يكوف بُت الفبلح 
لعامل صلة وثيقة، وذلك عندما يعتاد أَبناء وبنات الفبلحُت االلتحاؽ وا

ابؼبعمل، وىذا وبدث مثبًل عندما تقـو اؼبعامل على مقربة من الريف 
فتستمد اليد العاملة ُمباشرة من البيئة احمليطة فتكثر عندئذ الصبلت 

 .اؼبتبادلة ويصعب التمييز بُت الفبلح والعامل من الوجهة االجتماعية

ُب ظروؼ ُأخرى قد يكوف بينهما على العكس من ذلك عداء 
واحتقار وريبة ورباسد، وىذا وبدث عندما يوجد فاصل مكاين واضح بُت 
اؼبعمل والريف، َأو عندما تكوف حالة العمل واأُلجور متفاوتة ُمتباينة 
فيشعر عندئذ كل فريق منهما أِبَنو ينتمي ِإٔب منطقة ُمغايرة من مناطق 

 ة، وأَنو ال صلة بينهما.اغبضار 
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ومهما يكن من نوع الصبلت ُب اغبالتُت اؼبذكورتُت فِإنو فبا ال شك 
فيو َأف الفبلحُت يُؤلفوف وحدة اجتماعية َأكثر انسجاًما والتئاًما فبا يبدو 
ألوؿ وىلة عند النظر ُب اختبلؼ ثرواهتم ُب الوقت اغباضر، ِإذ هبب أف 

األمس، وَأف ُأولئك  «Serfs»فاد َأرقاء ال ننسى َأف فبلحي اليـو ىم َأح
األرقاء كانوا يُؤلفوف ُب قطر كفرنسا مثبًل كما سبق أف أشران طبقة قانونية 
ُمعينة؛ َأي طبقة ؿبرومة من بعض اغبقوؽ اليت كانت للسادة الذين يبلكوف 
األرض وما عليها، وٓب يكن ذلك الوض  قاصًرا على فبلحي فرنسا 

ُب القارة اأُلوروبية وُب الببلد الزراعية كالصُت واؽبند وحدىا، بل كاف عاًما 
 ومصر.

ُب كل تلك الببلد اربد وض  الفبلحُت من حيث اؼببدأ وِإف اختلفت 
التفاصيل، لنَأخذ مثبًل القطر اؼبصري، فقد عاش ِإٔب والية دمحم علي الكبَت 

لكوف ، فقد كاف اؼبماليك واؼبلتزموف يب«االلتزاـ»ربت ما ُعِرَؼ بنظاـ 
األرض، سواء من الوجهة القانونية أو الوجهة الفعلية، وٓب يزد الفبلح عن 

 رقيق يستخدمو ىؤالء ويثروف من عمل سواعده.

يقوؿ كلوت بك الذي شاىد عن قرب ذلك النظاـ اإِلقطاعي ما 
ُب عهد اؼبماليك وِإابف وجود اغبملة الفرنسية دبصر كانت اؼبلكية »أيٌب: 

آلٌب: كاف الشطر األوَب من األرض ملًكا للمماليك ُمنظمة على الوجو ا
واغبكومة، وكاف شطر من الباقي ُب حوزة ستة آالؼ مالك يُعرفوف 
ابؼبلتزمُت، َأما ما بقى من اأَلراضي فكاف موقوًفا على اؼبساجد ويعرؼ 
ابألوقاؼ َأو الرزقة، وكانت َأمبلؾ اؼبلتزمُت على نوعُت، نوع يسمونو 
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ذ كاف ىؤالء يستغلوهنا.. ويدفعوف الضريبة عنها، َأما أطياف الفبلحُت، إِ 
 «[«.وسية»النوع الثاين فكاف يُعرؼ أبطياف األوسية ]مفرد 

لنبلحظ بصفة خاصة َأف الفبلحُت ٓب يكونوا ُب عداد اؼبالكُت وَأف 
النوع الثاين من االلتزاـ كاف يزرعو اؼبلتـز غبسابو اػباص عن طريق تسخَت 

دي عنو ضريبة ما للحكومة، وىذا ما ُعِرَؼ ُب النظاـ الفبلحُت، وال يُؤ 
، ويضيف ُمؤرخوف «Fanc alleuاِبأَلرض اغبُرة »اإِلقطاعي ُب ُأورواب 

آخروف َأف كبَت اؼبماليك؛ َأي شيخ البلد كاف يعطي اؼبلتـز من ديوف 
الرزانمة خطااًب صادرًا ِإٔب الفبلحُت ُب دائرة التزامو أبَِف عليهم واجب 

، والواق  َأف اؼبلتـز كاف صاحب السيادة ُب دائرتو  الطاعة ألوامر اؼبلتـز
والفبلحوف أرقاء ينزع ما عهد ِإليهم من أرض إذا أتخروا عن سداد 
الضرائب، ويسومهم العذاب ابعبلد واغببس والقتل والسخرة، وال 

 يستطيعوف م  ىذا كلو ُمغادرة القرية ِإال إِبذف منو.

زاـ من مستحداثت عهد اؼبماليك، بل ىو ىذا وٓب يكن نظاـ االلت
قدًن عبَأت ِإليو الدوؿ اؼبتعاقبة لًتيح نفسها من جباية الضرائب، وكاف 

ِإف »، يقوؿ اؼبقريزي: «القبالة»يُعرؼ عند ُمؤرخي مصر من العرب ابسم 
متوٕب خراج مصر كاف هبلس ُب جام  عمرو بن العاص ابلفسطاط ُب 

األراضي، وقد اجتم  الناس من القرى واؼبدف الوقت الذي تتهيَأ فيو قبالة 
فيقـو رجل يُنادي على الببلد صفقات صفقات على من يتقبلها من 
الناس، وكانت الببلد يتقبلها متقبلوىا أبرب  سنُت ألجل الظمأ واالستبحار 
وغَت ذلك، فِإذا انقضى ىذا األمر خرج كل من كاف تقبل أرًضا وضمها 
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ها وِإصبلح جسورىا وسائر وجوه َأعماؽبا بنفسو ِإٔب انحيتو فيتؤب زراعت
وَأىلو ومن ينتدبو لذلك ووبمل ما عليو من خراج ُب ِإابنو على َأقساط، 
ووُبسب لو من مبلغ قبالتو وضمانو لتلك األراضي ما ينفقو على عمارة 
جسورىا، ومن ترعها وحفر خلجها بضرابة مقدرة ُب ديواف اػبراج )اػبطط 

شك َأف ىذا الوصف ال ىبتلف كثَتًا عمَّا ُعِرَؼ ُب (. وال ٕٛ، ص ٔجػ
عهد اؼبماليك؛ أَلف اؼبزايدة اليت يشَت ِإليها اؼبقريزي ٓب تكن ُب الواق  ِإال 
صورية، دبعٌت َأف اأَلرض ٓب تكن تق  ِإال لذوي اليسار كاؼبلتزمُت ُب عهد 

 «.اؼبماليك

 واؼبماليك حقيقة قد أَنقذ دمحم علي الفبلح من اسًتقاؽ اؼبلتزمُت
عندما صادر األطياف صبيعها ابلتدريج حىت صار ىو نفسو اؼبلتـز الوحيد 
للقطر اؼبصري بقصد ِإشرافو على الزراعة ِإشراًفا ًتًما يُبكنو من ُمواجهة 
اأَلعباء اؼبالية ِلُمختلف مشروعاتو العمرانية واغبربية، وم  ذلك فقد بقى 

ال تربطو ابألرض اليت يعمل  الفبلح ُب وضعو القدًن من حيث ىو أجَت
 فيها رابط اؼبصلحة الذاتية اليت تنشأ ابلتمليك.

وٓب يعدؿ دمحم علي عن سياسة االحتكار ُب الزراعة والتجارة ِإال ُب 
ُأخرايت حياتو ربت ضغط الدوؿ الغربية اليت كانت أتخذ ُب اقتصادايهتا 

ملة الفرنسية َأوؿ ، وكاف ُعلماء اغب«Laisser faire»دببدأ االقتصاد اغبُر 
من قالوا بضرورة جعل اؼبلكية األرضية ُب مصر حًقا للجمي ، وذلك 
لتمكُت الفبلح من حيازة األرض الستثمارىا على أحسن وجو، كما حدث 
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ُب فرنسا نفسها بعد اضمحبلؿ اإِلقطاع وانتشار اؼبلكية الصغَتة بُت 
 الفبلحُت.

 –لًتا بصفة خاصة ربت ضغط إقب –وقد أخذ دمحم علي بتلك اآلراء 
ُمنذ بداية العقد الراب  من القرف اؼباضي، وبذلك بدأ الفبلح اؼبصري 
يتمكن تدرهبًيا من حيازة األرض لذاتو وألورده م  كافة اغبقوؽ ُب 

 التصرؼ فيها.

نرى من مثإب فرنسا ومصر العوامل التارىبية اليت وحدت بُت 
لفبلحوف ُب ببلد ـُبتلفة من الفبلحُت ُب طبقة ُمعينة، ٍب نرى كيف ربرر ا

االسًتقاؽ، وكيف اعًتفت ؽبم اجملتمعات اغبديثة حبقوؽ ٓب تكن ُب اؼباضي 
 ِإال للقليل من اؼبميزين.

ولكن م  ذلك التحرر يُبكن القوؿ أبَِف ذكرايت ماضيهم التعس ال 
تزاؿ كامنة ُب نفسهم، وَأف حالة شعورية ُمعينة تغَتت بعض الشيء ال تزاؿ 

للعياف ُب سلوكهم اؼبطبوع ابلكره لساكن اؼبدينة والتهرب من َأداء ماثلة 
الضرائب والتضليل دبُمثلي اغبكومة واػبوؼ منهم واغبسد عليهم ِلما 
يبلكونو من ُسلطاف، وُب ىذا كلو قبد صدى ِلمتاعبهم الغابرة واحتياجاهتم 

 ومطالبهم كهيئة اجتماعية واحدة حياؿ اؽبيئات اأُلخرى.

الحظو على كبوه اػباص ُب واحد من ُأخرايت ُكتبو وعنوانو وىذا ما 
«Capacité Politique des classes ouvriéres » االشًتاكي

الذي حارب بقوة طرؽ اإِلثراء ابلرب  « Proudhon»الفرنسي برودوف 
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والراب والفوائد والقروض؛ َأي بكل ما أظباه االستغبلؿ السيء للملكية 
ؼبعروفة ابسم اشًتاكية الربجوازية الصغَتة والذي برغم اشًتاكيتو ا

«Socialisme potit bourgeois » فِإنو قد داف  حبرارة فائقة عن
 اؼبلكية الزراعية احملدودة.

فهو يقوؿ بعد أف َعِرَؼ عقلية الفبلح الفرنسي ُب القرف اؼباضي عن 
ِإف نفس الفبلح ما زالت كما كانت ُب اؼباضي ُمتعلقة بفكرة »ُقرب: 

، والفبلح يكره ابلطبيعة ساكن اؼبدينة، رجل النقاابت (ٜ)« رض اغبرةاأل
كما كاف يكره « Malirises»ورائسة األعماؿ « Corporation»اؼبهنية 

فيما مضى النيل؛ َأي صاحب اغبقوؽ اإِلقطاعية، ىو يتوؽ ِإٔب االنفراد 
ابلسيطرة على أرضو ٍب ىو يريد بعد ذلك َأف يبسط تلك السيطرة على 

كن اؼبدينة، ونبو األكرب كما يدؿ عليو تعبَت قانوين قدًن ٓب ينسو بعد ىو سا 
، ويضيف برودوف بعد ذلك فيما ىبتص «الدخبلء على ريفو»أف يطرد 

ابلصلة بُت الفبلح والعامل، وىي اؼبسألة اليت جعلناىا مدار البحث 
أَنو ال شك أف قضية الفبلح ىي قضية الُعماؿ، وَأف مارايف »اغباضر 

 Laُمكملة لعاملة اؼبدينة « Marianne des champs»غبقوؿ ا

sosiale des cites »(ٔٓ) ٍب ُيبلحظ َأف الفبلحُت ىبصوف اإلمرباطور ،
انبليوف الثالث أبصواهتم االنتخابية ألف ىذا األخَت كاف عند اعبمهرة منهم  

                                                
 ضرائب. عند اؼبلتزمُت ُب مصر؛ َأي األرض اليت ال تدف  عنها« األوسية»، ىي «األرض اغبرة» (ٜ)
ىو االسم الرمزي للمرأة الفرنسية، ومقصود اؼبؤلف ىو أف الفبلحة ُب مركز العائلة « مارايف» (ٓٔ)

 سواء بسواء من الوجهة الطبقية.
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ي كما كاف انبليوف األوؿ العدو اللدود للنظاـ القدًن؛ َأي الرجل الذي وبم
 الريفي من اإِلقطاع الربجوازي اعبديد.

مؤلف اجتماعي آخر ىو كارؿ ماركس عند تعرضو للصلة بُت 
 Le 18 Brumaire de»فبلحي وُعماؿ فرنسا ُب كتابو اؼبُسمى 

Louis Bonaparte » الذي طبق فيو طريقتو ُب اؼبادية التارىبية على
زاب اإِلمرباطورية الثانية  األحزاب السياسية الفرنسية اؼبعاصرة لو، ِإٔب أف أح

كانت تُعرب ُب اغبقيقة عن اختبلؼ بُت ىيئات اجتماعية ـُبتلفة، 
ٓب « Orleanistes»وحزب الػ« Légitimistes»فاالختبلؼ بُت حزب الػ
، َأما ُب حقيقتو فقد كاف خبلفًا «Dtnastique»يكن ِإال ُب ظاىره ُأسراي 

يضم كبار اؼببلؾ والثاين كبار  ماداًي أي اقتصاداًي، ِإذ كاف اغبزب األوؿ
 اؼبمولُت وأصحاب الصناعة.

ٍب يقوؿ ماركس بعد ذلك أف اؼبستقبل لن يكوف ألولئك أو ىؤالء 
لتعارض مصاغبهم، ِإذ الحظ أنو حىت ُب ذلك العهد كانت كفة اؼبيزاف 
السياسي سبيل ِإٔب جانب حزب صغار اؼببلؾ الذين كاف يضمهم حزب 

سياسًيا انبليوف الثالث، أما اؼبستقبل فهو ُب رأيو البونربتيُت ويُبثلهم 
الذين يُؤلفوف اعبناح األيسر للحزب « اغبمر»للعماؿ؛ َأي ألولئك 

 اعبمهوري.

نرى من ىذا كيف تصور مؤلفاف اجتماعياف من أىم مؤلفي القرف 
التاس  عشر الصبلت والفروؽ بُت الفبلحُت والُعماؿ ُب فرنسا ُب القرف 
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بدوران ما قد يوجد من فوارؽ بُت ىاتُت الطبقتُت من غَت  اؼباضي، لنمتحن
التقيد بقطر ُمعُت، ليست تلك الفوارؽ واضحة كل الوضوح وسيتعذر 
علينا أف نُعُت ترتيًبا طبقًيا؛ َأي تسلسبًل بُت ىاتُت الطبقتُت عندما نبحث 
عن جواب اؼبسألة اليت وضعناىا ؿبورًا للبحث وىي: ىل الفبلحوف فوؽ 

 ؿ أو دوهنم؟الُعما

(ٖٔ)  

ال شك َأف أىم ظاىرة اجتماعية ُب القرف التاس  عشر ىي االنتقاؿ 
اؼبتزايد من صفوؼ الفبلحُت ِإٔب صفوؼ الُعماؿ ومن الريف ِإٔب اؼبدينة، 
وقد استنزؼ ذلك االنتقاؿ جانًبا عظيًما من الفبلحُت، وال بُد من االعتقاد 

أكثر سعادة ُب واألمر كذلك َأف ىؤالء إِبقباؽبم على اؼبدينة وبلموف حباؿ 
اؼبعمل منو ُب اغبقل، والواق  أهنم دبجرد استيطاهنم اؼبدينة واختبلفهم ِإٔب 

ابلنسبة ِإٔب كل من « Supérioritéاستعبلء »معاملها يسري فيهم شعور 
زبلف ُب الريف، زبتلط بو عاطفة من السخرية هبم والتأسي غباؽبم، أَلف 

ىم الصور العصرية للحياة اؼبدنية، ىؤالء اؼبتخلفُت ٓب يعرفوا بعد ُب اعتقاد
 تلك الصور اليت ُيسانبوف ىم أنفسهم ُب معاملهم على ِإنتاجها وتكييفها.

ولكن من جهة ُأخرى ِإذا زبلف جانب عظيم من الناس ُب الريف 
وٓب يهجروا الفبلحة فبل بُد من االعتقاد أبَِف ىؤالء ذبدوف ُب زبلفهم فوائد 

 أكيدة.
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عندما ينظروف ِإٔب من ىجر حقلو ِإٔب اؼبعمل والواق  أف موقفهم 
موقف اإِلشفاؽ عليو واالزدراء بو بعض الشيء ُب آف واحد؛ أَلهنم 

 يعتقدوف أَنو كاف تعيًسا ُب عيشو الريفي.

كيف نفهم اآلف ذلك الشعور ابالستعبلء الذي يشعر بو جانب كبو 
آخر؟ دبعٌت آخر ىل استعبلء الُعماؿ على الفبلحُت أي ضعة 

«Ifériorité » ىؤالء ُب نظر األولُت ِإمبا يسأؿ عنها الفبلح نفسو من حيث
ىو كائن اجتماعي، أـَ تسأؿ عنها مهنة الفبلح، وِإذا كانت تسأؿ عنها 
مهنتو أىي أمر الـز ابلضرورة لتلك اؼبهنة أـَ ىي أمر عارض ويُبكن تبلفيو 

اعية وعبلجو؟ ذلك ألف تلك الضعة ال تصبح ُب اغبقيقة ضعة اجتم
«Infériorité Sociale » ِإال ِإذا كانت غَت الزمة ابلضرورة للمهنة؛ َأي ال

تنتج عن طبيعة اؼبهنة اليت يُؤديها الفبلح، وِإمبا عن تقصَته ُب طريقة أدائو 
ؽبا؛ َأي عن أتخره ككائن اجتماعي ُب األخذ ابألساليب اغبديثة اليت تنتج 

 عن تقدـ العلـو واؼبعارؼ اإِلنسانية.

ِإذا حبثنا عن مصدر شعور االستعبلء عند الُعماؿ وكيف ينشأ و 
عندىم اإِلحساس ابالمتزاج ابغبياة العصرية وبولوج منطقة اجتماعية أعلى 
فبل شك أف االنتباه يتجو فورًا ِإٔب الصناعة العصرية اليت سُبثل مرحلة من 
، والذي جعل العمل أكثر راحة  التطور الذي يعتمد على تقدـ العلـو
وسرعة وِإنتاًجا وتوقًفا على ِإرادة اإِلنساف بفضل اآلالت اؼبيكانيكية، 
وذلك بعكس الفبلحة اليت ٓب تستفد بعُت الدرجة من تقدـ العلـو 

 واآلالت.
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وِإذف ففي تفسَت الشعور الذي كبن بصدده هبب أف كبسب حساب 
هة طبيعة العمل الصناعي ابلقياس ِإٔب طبيعة العمل الزراعي، فمن ىذه اعب

ذبري األمور كما لو كاف العامل يعترب نفسو ُمنتسًبا ِإٔب منطقة ِإنتاج شديدة 
التقدـ، ُب حُت َأف الفبلح ينتمي ُب نظره ِإٔب منطقة ِإنتاج ضعيفة التقدـ 

 ِإف ٓب تكن راكدة ُمنذ الِقدـ.

لننظر عن ُقرب ُب طبيعة اإِلنتاج الصناعة، ُتؤثر الصناعة بكافة 
ور اؼبختلفة للطبائ  اعبمادية وُتشكلها وفق حاجات أَنواعها ُب الصُ 

اإِلنساف، ومن الواضح َأف قدرة اإِلنساف ُىنا ال حد ؽبا نظراًي، فقد استطاع 
بواسطة العلـو الطبيعية واؼبيكانيكية أف ُيضاعف ِإنتاجو َأضعاًفا وأف يصل 

ؾبرد رغبتو، ما بُت اػبياؿ والواق ، ِإذ ال تتوقف الزايدة ُب ِإنتاجو ِإال على 
وم  تلك الزايدة الناصبة ابلطب  عن ربسُت اآلالت يعمل العامل ُب ظروؼ 

 أكثر راحة واقتصاًدا للوقت عن ذي قبل.

 Jacpues»نقتطف ىنا بعض بياانت ظريفة من كتاب جاؾ دوبواف 

Duboin » اؼبُسمى«La Grane réléve » :ُب كثَت »يقوؿ ىذا اؼبُؤلف
العامل من الوحدة ِإٔب الضعف والضعفُت  من الصناعات انتقل ِإنتاج

والثبلثة َأضعاؼ، بل ِإٔب مئات األضعاؼ، فقد كاف العامل الواحد يصن  
، وبعد ِإمداده ابآلالت  ُمنذ سنوات قليلة مائة مصباح كهرابئي ُب اليـو

مصباًحا ُب شباين  ٖٖٗٔاألُتوماتيكية أصبح نفس العامل قادرًا على ُصن  
عامل يصنعوف  ٓٓٓٛكاف   ٕٜٓٔلوفاكيا ُب عاـ ساعات، وُب تشيكوس

ألف  ٖٖٜٔمليوف زجاجة ُب السنة، ولكن ُب عاـ  ِٓٙإٔب  ٓ٘من 
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َأصبحوا يصنعوف ىذه الكمية عينها. وُتوجد  ٓٓٓٛعامل فقط بداًل من 
سيجارة ُب الدقيقة. وأَنك لتجد ُب كثَت  ُٕٓٓ٘ب أمريكا آالت تصن  

ين مًتًا ُب الدقيقة ما وزنو نصف من اؼبعامل رافعات ترف  بسرعة عشر 
مليوف كيو جراـ. أتعرؼ كم يلـز من الُعماؿ إِلدارة مثل تلك الرافعة، اثناف 

وُب ذلك العهد كاف يلـز  ٘ٙٛٔفقط.. لقد شق قناؿ السويس عاـ 
عامل، وُمنذ  ٓٓٓٗالستخراج ونقل اؼبًت اؼبكعب من الًتاب عمل كبو 

كندا وٓب يلـز ِلُمعاعبة نفس الكم ب Wellandعهد قريب حفر قناؿ والند 
 «.من الًتاب َأكثر من عمل طبسة ُعماؿ

ِإٔب تلك البياانت هبب َأف نضيف ما يُعرؼ ُب الصناعة ابسم العمل 
، وُب علم النفس الصناعي «Travail à la chaîne»ابلسلسلة 

( فبا جعل اإِلنتاج الصناعي يفوؽ Taylorابلطريقة التيلورية )نسبة ِإٔب 
ياؿ، فقد استطاعت هبما مصان  الوالايت اؼبتحدة ُب أَثناء اغبرب اػب

ساعة، وَأف  ُٕٙب كل « Libertyاغبرية »اأَلخَتة أف زبرج ابخرة من طراز 
 تصن  طائرة ُب كل ثبلث داقائق.

َأما الزراعة فهي دوف ذلك دبراحل؛ أَلهنا تنصب على طبائ  ليست 
رض منها استنبات النبات وتربية صبادية؛ َأي نباتية وحيوانية فقط، والغ

اغبيواف، وال شك َأف قدرة اإِلنساف ُب ىذه اؼبنطقة اإِلنتاجية ؿبدودة 
للغاية. حقيقة ُىناؾ بعض االرتقاء والتحسن ُب اإِلنتاج الزراعي بسبب 
االكتشافات البيولوجية والكيماوية واؼبيكانيكية؛ كما َأف األرض اليت 

البكر، وِإمبا األرض اليت مهدهتا يد  يزرعها الفبلح ليست ىي األرض
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اإِلنساف َأجيااًل بعد َأجياؿ، كذلك ُىناؾ آالت ـُبتلفة يعرفها الفبلح ُمنذ 
 بداايت الزراعة.

وُب الببلد اغبديثة اليت سُبارس الزراعة على نطاؽ واس  كأمريكا 
وروسيا حلت آالت ميكانيكية حديثة ؿبل القدًن منها كما ىو الشأف ُب 

ل كذلك مكن ارتقاء العلم من انتخاب أنواع نباتية وحيوانية أكثر اؼبعام
إنتاًجا وأجود صًنعا، ومن هتيئة أجواء صناعية لتوالد النبات واغبيواف ُب 
غَت مواظبها، وُب بعض اغباالت من تلقيح اغبيواانت الضعيفة النسل 
رة بطرؽ علمية تسمح بزايدة اغبمل ثبلثة أو أربعة أضعاؼ اؼبعتاد ُب اؼب

الواحدة كما حدث ذلك ُب روسيا أخَتًا بقصد تكوين قطعاف الغنم اليت 
استنزفتها أغراض اغبرب ولكن م  ىذا كلو ٓب تنجح الزراعة وتربية 
الدواجن ُب أحسن حاالهتا إال ُب الوصوؿ ابإلنتاج إٔب ثبلثة أو أربعة 

وال أضعاؼ، وُب ىذا ابلطب  زايدة ؿبسوسة وم  ذلك فهي ؿبدودة للغاية 
حيلة للفبلح ُب أف يريب هبا على تلك الغاية وذلك ألنو ال يستطي  أف 
يتجنب عامل الزمن البلـز لنمو النبات ونضوجو وغبمل اغبيواانت وكبوىا 
إذ ىو مضطر إٔب أف يقف مكتوؼ اليدين أماـ الطبيعة البيولوجية إٔب أف 

ٓب ينفذ بعد تتم عملها حسبما ربتاجو من زمن بيولوجي والواق  أف العلم 
إٔب كنو اغبياة البيولوجية وبذلك ٓب يستط  أف يقدـ وسيلة للزايدة من 
سرعة اإلنتاج الزراعي، والفيلسوؼ الفرنسي اؼبعاصر ىنري برجسوف 

Henri Bergson  أكد أف العلم لن يستطي  أف ينفذ إٔب كنو اغبياة ألنو
لبيولوجي نفسو تبُت بعد دراسات طويلة أف اغبياة إف ىي إال ذلك الزمن ا

الذي أشران إليو وىو زمن يستعصي على وسائل البحث العلمي ألف العلم 
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يقـو على الزمن اؼبيكانيكي الذي يقدر ابلعدد والكم وىو الزمن اؼبقـو 
 للكائنات اعبمادية وحدىا، وُب ىذا سر تقدـ الصناعة تقدًما مضطرًدا.

وؿ دوف أتثَت وإذف فُهناؾ حدود فطرية فرضتها الطبيعة العضوية رب
الوسائل واآلالت العلمية ُب مضاعفة اإلنتاج الزراعي مضاعفة غَت متناىية 
بعكس اغبالة ُب الصناعة، وال شك أف ىذا الفارؽ بُت ىذين العملُت 
اليدويُت وما يصدر عنهما من إنتاج متفاوت ىو مصدر شعور االستعبلء 

وكثَتًا ما نسمعهم اؼبشاىد عند العماؿ حُت يقيسوف أنفسهم ابلفبلحُت، 
أهنم ما زالوا وبلبوف اعباموسة ويعزقوف األرض »يقولوف عن األخَتين: 

ُب حُت أهنم حُت يتحدثوف عن أنفسهم فهم يصفوف ُب إعجاب « ابلطورية
أجزاء السيارة وسرعة الطيارة، ابعبمالة كأمبا العماؿ الذين كانوا فبلحُت ٍب 

اؼبهاجرين من بلداف قديبة متأخرة ىبطوا اؼبدف لبللتحاؽ دبصانعها يشبهوف 
إٔب بلداف عصرية متقدمة، فهم ينظروف من عل ُب كربايء وشفقة إٔب 
أوطاهنم القديبة ألهنم يشعروف أبهنم انتقلوا إٔب بلداف أكثر نشاطًا وأخًذا 

 دبكتشفات العلم اغبديث وأعظم تقدًما وجاذبية دبا فيها من حضارة.

ة اؼبشاىدة ُب ؿبيط العماؿ عندما فيما تقدـ ما يكفي لتفسَت عاطف
يقيسوف أنفسهم ابلفبلحُت، لكن ىل تدؿ تلك العاطفة على فارؽ 
اجتماعي حقيقي بينهما حبيث يصبح العماؿ من الوجهة الطبية فوؽ 
الفبلحُت، دبعٌت آخر ىل قصر الفبلح ُب األخذ دبا ىو حديث أـ تسأؿ 

البلمتناىي، الواق  أف عن ذلك مهنتو اليت تستعصي ابلطبيعة على التقدـ 
الفبلحُت وخاصة ُب البلداف اؼبتقدمة ٓب يتخلفوا أو يقصروا كما بينا ُب 
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األخذ ابلوسائل اآللية وُب تطبيق نتائج العلـو اغبديثة، وكبن إذا اعتقدان 
عكس ذلك فإان نكوف قد شبهناىم بعماؿ الصناعة اؼبتأخرة الذين ٓب 

عصرية، والفبلحوف ُب كثَت من يعرفوا كيف يستفيدوف من األساليب ال
أنواع اإلنتاج ُب بلداف متقدمة قد بلغوا غاية ما يبكن البلوغ إليو من تطبيق 
إٓب وعلمي، وال شك أف ما بعد ذلك اإلمكاف من استحاالت إمبا منشؤه 
الطبيعة العضوية وحدىا، شأهنم ُب ذلك شأف ُعماؿ بعض الصناعات اليت 

ؿبسوًسا، وال ينظر م  ذلك إليهم نظرة أتخر  ٓب ترتف  ُب إنتاجها ارتفاًعا
واكبطاط، ومثاؿ ذلك صناعة اؼبعمار فقد بقيت تلك الصناعة إٔب عهد 
قريب صناعة بدائية ال تعرؼ استعماؿ اآلالت اغبديثة كما أهنا ال تزاؿ 
اآلف ُب مرحلتها األؤب من استعماؿ اآلالت السريعة اإلنتاج وم  ذلك 

ت مثبًل نظرة تفوؽ أو استعبلء ابلقياس إٔب عماؿ فبل ينظر صناع السيارا
اؼبعمار بل تضمهم صبيًعا نقاابت واحدة ويسَتوف جنًبا إٔب جنب ُب 

 مطالبهم االجتماعية.

وإذف فإذا بدا لنا الفبلح رجبًل ُمكببًل أبغبلؿ التقاليد الزراعية قليل 
مؤصلة فهم منو وخربة »اغبيلة أماـ الطبيعة البيولوجية فإف ذلك دليل 

طويلة ابغبقائق العضوية دلتو على أنو ال يستطي  أف يفعل أكثر فبا فعل 
أسبلفو خبلؿ القروف، ومن ٍب يبكن القوؿ أبف ذلك الفارؽ الذي عربان 

إف العامل يعد نفسو منتسًبا إٔب منطقة إنتاج شديد التقدـ ُب »عنو بقولنا: 
ة التقدـ إف ٓب تكن حُت أف الفبلح ينتمي ُب نظره إٔب منطقة إنتاج ضعيف

ليس فارًقا اجتماعًيا دقيًقا وال يربره مربر يسمح بوض  « راكدة منذ القدـ
طبقة العماؿ فوؽ طبقة الفبلحُت ألف ىؤالء اآلخرين ٓب يقصروا اجتماعًيا 
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ُب األخذ بكل ما ىو حديث وإمبا يسأؿ عن صبودىم طبيعة اإلنتاج 
مود يلـز ابلضرورة اؼبهنة نفسها الزراعي نفسو أي طبيعة اؼبهنة، وما داـ اعب

 فبل يبكن أف ينتج عنو كما أسلفنا أتخر أوضعة اجتماعية.

(ٔٗ)  

إذا أردان اآلف أف نتعرض إٔب الشعور اؼبضاد للسابق وىو شعور 
استعبلء الفبلح ابلقياس إٔب العماؿ فينبغي أف تعلق أنبية على ما أشران 

جهة تفاوت ثرواهتم حبيث إليو ُب أوؿ ىذا الفصل من أنواع الفبلحُت من 
فهمنا منو طائفة من أىل الريف دوف أخرى، « الفبلح»إذا أطلقنا لفظ 

كبن ال نعٍت ابلطب  اؼببلؾ كبارىم وصغارىم فبن يبلكوف أرًضا ولكنهم ال 
يباشروف الفبلحة بسواعدىم الزباذىم مهًنا أخرى ُب الريف أو اؼبدف، وإمبا 

لذين يعملوف ُب األرض ويرتزقوف مباشرة نعٍت الفبلحُت مبلًكا وغَت مبلؾ ا
من عمل سواعدىم وىؤالء ىم العدد األوَب ويبكن معرفتهم ابلرجوع إٔب 

 اإلحصاءات.

إذا رجعنا إٔب اإلحصاءات يبكننا أف مبيز ابلطب  ُب عداد ىؤالء من 
وبتل ؿبل العماؿ ابلنسبة إٔب أصحاب العمل ُب عآب الصناعة: منهم 

ين يلزموف دائًما متبوعيهم والذين يعيشوف ىم وأسرىم اػبدمة الزراعية الذ
ُب كنفهم، ومنهم أيًضا األجراء ابلسنة أو اؼبوسم أو اليـو نقًدا أو ُب مقابل 
جزء من غلة األرض وكثَتًا ما يكونوف ُب الوقت عينة أصحاب ملكيات 
صغَتة، لنأخذ أولئك ىؤالء مًعا فكم تكوف نسبتهم إٔب ؾبموع العاملُت 
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ُب  »Simiand»زقُت ابلفبلحة؟ يقوؿ االقتصاد الفرنسي سيماف اؼبرت
( ٜٕٜٔ)سنة « «Cours d’Eocnomie Politiqueدراساتو اؼبسماة 

 ٖٓتراوح بُت  ٕٜٔٔإٔب سنة  ٔ٘ٛٔأف عددىم ُب فرنسا من سنة 
% من ذلك اجملموع ُب نفس القطر، وإذا نظران على العكس من ٘ٗو

نسبة إٔب ؾبموع القائمُت ابلصناعة فإان ذلك إٔب العماؿ واؼبستخدمُت ابل
% من ذلك اجملموع، ىذا وخداـ الزراعة ٘ٚقبد أهنم يبثلوف كبو 

وأجراؤىا ال يبقوف طواؿ حياهتم ُب ىذا الوض  إذ أف من يبقى منهم دائًما 
 ُٓٔب ىذا الوض  أي من ال يصبحوف قط مبلًكا ال يتجاوز عدىم من 

% ٓٙو ٓٗل عدد يًتاوح بُت % من ؾبموعهم وذلك ُب مقابٕٓإٔب 
من ؾبموع العماؿ واؼبستخدمُت ُب عآب الصناعة، وعلى ىذا فإف الفبلحُت 
الذين ال يصبحوف حباؿ من األحواؿ أصحاب ملك طواؿ حياهتم ال 

% من ؾبموع العاملُت ُب الفبلحة ُب حُت أف ٘ٔيتجاوز عددىم 
ىذا أف ُب  %، ويتضح من٘ٛالفبلحُت اؼبالكُت عددىم نتيجة ؽبذا ىو 

قطر كفرنسا إذا ربدثنا عن الفبلحُت فإمبا نتحدث عن طبقة مالكة أو كما 
 يقوؿ سيمياف الفبلح الفرنسي النموذجي فبلح مالك.

% من ؾبموع ٘ٛابلطب  يوجد إٔب جوار ىذا اؼبالك الذي يُبثل 
الفبلحُت نوع آخر من الفبلحُت ال يبتلك األرض اليت يزرعها وإمبا 

الكيها الذين ال يعملوف فيها وذلك بعقد سنوي أو ؼبدى يستأجرىا من م
أطوؿ ُب مقابل ماؿ أو غبلؿ، وقد لبطئ بعض الشيء لو اعتربان ىؤالء 
غَت مالكُت، ىم ابلطب  ال يبلكوف حبكم القانوف ولكنهم ُب حكم الواق  
ىم مالكوف ألف العقود اليت يعقدوهنا م  أصحاب اؼبلك قابلة للتجديد 
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دد ؼبدى اغبياة طاؼبا حسنت اؼبعاملة بُت الطرفُت اؼبتعاقدين، وغالًبا ما ذب
ومن جهة أخرى ىم مستقلوف أكرب استقبلؿ عن أصحاب اؼبلك إذ ال 
يفرض ىؤالء رقابتهم عليهم فيتصرفوف بذلك ُب استغبلؿ األرض اؼبأجورة 
دبلء حريتهم كما لو كانت ؽبم، تلك أسباب تؤدي إٔب القوؿ أبف ىؤالء 

ن إف ٓب يكونوا ُب عرؼ القانوف مبلًكا فكل شيء هبري كما لو  اؼبستأجري
كانوا ُب الواق  أصحاب ملك، أضف إٔب ىذا أف عقد اإلهبار غالًبا ما 
ينص صراحة على ماؿ معُت ىو األجر الذي يدفعو اؼبستأجر إٔب صاحب 
األرض فتتاح بذلك الفرص اؼبستأجر دوف صاحب األرض أف يستفيد من 

جاتو ومن ربسن دخلو كالفبلح الذي يزرع أرضو سواء صعود أشباف منت
بسواء، وإًذا فيجب ضم ىذا النوع من الفبلحُت إٔب النوع األوؿ الذي 
يتميز دبلكيتو لؤلرض، كل ىذا يؤكد أف الفبلح الفرنسي ىو الفبلح 

 اؼبالك.

واألمر ال ىبتلف كثَتًا عن ىذا ُب مصر رغم اختبلؼ الظاىر، فنحن 
وف اػبمسة أفدنة اغبد األقصى للملكية الصغَتة كما ىو إذا اعتربان قان

عدد ىذا النوع من  ٜٗٔٔمتعارؼ ُب مصر فإان قبد ُب إحصاء عاـ 
أي  ٓٓٓ.ٕ٘ٗ.ٔاؼببلؾ أي عدد من يبلكوف طبسة أفدنة فلفل ىو 

أكثر من نصف ؾبموع العاملُت ُب الزراعة وعددىم إذ ذاؾ 
ؾبموع السكاف  % منٖٚوىذا العدد األخَت يبثل  ٓٓٓ.ٓٗٗ.ٕ

فإذا  ٓٓٓ.ٕٖٖ.ٖللعاملُت ُب الزراعة وغَتىا ُب القطر كلو وعددىم 
أضفنا إٔب عدد الفبلحُت اؼبالكُت الفبلحُت الذين ال يبلكوف أي الذين 
يستأجروف األرض غبساهبم اػباص اتضح لنا أف عدد الفبلحُت اؼبالكُت 
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بكثَت فبا يسمح  فعبًل والفبلحُت الذين ىم ُب حكم اؼبالكُت يفوؽ النصف
الفبلح »ابلقوؿ أبف الفبلح النموذجي ُب مصر كما ىو الشأف ُب فرنسا 

 «.اؼبالك

ارتف  عدد صغار اؼببلؾ إٔب  ٜٓٗٔىذا وُيبلحظ أنو ُب إحصاءات 
وازداد ابلطب  نسبة لذلك عدد الفبلحُت اؼبستأجرين،  ٓٓٓ.ٖٖٙ.ٕ

ُب حُت  ٜٗٔٔوتلك زايدة تبلغ كما تدؿ األرقاـ ضعف عددىم ُب سنة 
أف عدد السكاف الكلي ُب الببلد ٓب يزد ُب ىذه الفًتة إال دبقدار الثلث 
تقريًبا، وبًتتب على ىذا أف الفبلح النموذجي الذي ربدثنا عنو قد ازداد 
عدده نسبًيا زايدة كبَتة ُب السنوات األخَتة حبيث أصبح عددىم ُب سنة 

ىذه السنة  كما كاف ُب  ٜٗٔٔضعف ما كاف عليو ُب سنة  ٜٓٗٔ
إذ كاف عددىم إذ ذاؾ  ٜٗٛٔاألخَتة ثبلثة أضعاؼ ما كاف عليو ُب سنة 

 نصف مليوف تقريًبا.

حقيقة ىناؾ بوف شاس  بُت الفبلح اؼبصري والفبلح الفرنسي من 
حيث مقدار اؼبلكية وابلتإب الدخل وذلك ألف الزايدة اؼبضطردة ُب عدد 

دة ؿبسوسة ُب مساحة األرض بل الفبلحُت اؼبالكُت ُب مصر ال تقابلها زاي
على النقيض من ذلك بسبب فوضى الزواج وقدـ قوانُت اؼبَتاث اؼبعموؿ 
هبا وانصراؼ األغنياء إٔب استثمار أمواؽبم بطريق شراء األرض مزاضبُت 
بذلك الفبلح ٍب بسبب عدـ وجود سياسة إنشائية منذ قياـ نظاـ اؼبلكية 

اجتماعًيا واقتصاداًي ابلفبلح،  لؤلرض ُب أواسط القرف اؼباضي للنهوض
بسبب ذلك كلو ىبط مستوى متوسط ما كاف يبلكو الفبلح اؼبنتسب إٔب 
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 إٔب أقل من  ٜٗٛٔالطبقة اليت كبن بصددىا من فداف تقريًبا ُب سنة 
األمر الذي ال يبشر مطلًقا إبمكاف النهوض  ٜٓٗٔفداف تقريًبا ُب سنة 

ي رغم ؾبهودات اغبكومات اؼبتوالية اليت حاولت اجتماعًيا ابلفبلح اؼبصر 
اقتباس نظاـ اؼبلكية الصغَتة اؼبعروؼ ُب فرنسا فوقعت ُب مساوئو دوف 
حسناتو، ىناؾ ال شك طرؽ ـبتلفة وأكيدة إلصبلح شأف اؼبلكية الصغَتة 
ُب مصر ال يتس  ىنا اجملاؿ الستعراضها ألننا إمبا نكتفي دبا هندؼ إليو قبل  

أف الفبلح النموذجي ُب مصر الفبلح اؼبالك وتتفق تلك كل شيء وىو 
 النتيجة م  ما أوردانه عن سيمياف بشأف فرنسا.

ولكن فيم هتم تلك النتيجة؟ هتم ُب أهنا تبُت كيف يبتاز مركز الفبلح 
اؼبعاصر ابمتبلكو لؤلرض ودبا ينجم عن ىذا االمتبلؾ من شعور 

استقبلؿ الفبلحُت عندما ابالستقبلؿ ُب دخلو وأموره، وذلك ىو مصدر 
يقارنوف أنفسهم ابلعماؿ ألف ىؤالء ال يبلكوف اآلالت اليت ينتجوف هبا إذ 
ىي ملك ألصحاب اؼبعامل كما أهنم مراقبوف من قبل ىؤالء ومعرضوف 
النقطاع أجورىم فجأة أبمر من اؼبدبرين وال يستفيدوف حباؿ ما من ارتفاع 

ة إٔب جيوب أصحاب اؼبصان  أسعار منتجاهتم إذ الفائدة تذىب مباشر 
 واؼبسانبُت ُب رؤوس أمواؽبا خببلؼ ما ىو حاصل ُب ؿُبيط الفبلحُت.

على أننا لو نظران إٔب مركز الفبلح اؼبعاصر عن قرب فإننا ال قبده ُب 
اغبقيقة المًعا وال يربر استعبلءه، نبلحظ أواًل أف ىذا اؼبركز الذ يبدو أنو 

بلحوف ألنفسهم ولكنو نتج عن ضرورة مفروض عليو فرًضا ٓب ىبًته الف
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مهنتهم أي عن طبيعة األشياء نفسها، فقد كانت وال تزاؿ اؼبلكية الصغَتة 
مسألة شائكة ُب االقتصاد اغبديث وبتدـ حوؽبا النقاش وزبتلف فيها اآلراء 
من بلد إٔب آخر إذ أخذت هبا فرنسا مثبًل وأنكرهتا إقبلًتا، سائح إقبليزي 

زار فرنسا ُب أخرايت القرف الثامن عشر  «Arthur Young»ىو أرثر ينج 
فأعجب أشد إعجاب بنظافة دور الفبلحُت وما تشف عنو من توفر 
أسباب الراحة، وحبظائر الداجنة واػبنازير، ٍب ىو يعلق على ىذا فيقوؿ: 

إف ملكية األرض ىي اغبافز األقوى لدأب الفبلح دأاًب مضنًيا متصبًل، »
ر جدوى الستثمار قمم اعبباؿ من سبليك األرض ولست أعرؼ طريقة أكث

 «.للفبلحُت

ؼباذا يدأب الفبلح إٔب ىذا اغبد وكيف أصبح استثمار األرض 
بواسطة صاحبها االستثمار السائد ُب عآب الفبلحُت اآلف! ىنا يبكننا أف 

 نعود إٔب مقارنة ظروؼ العمل ُب الصناعة دبثيلتها ُب الزراعة:

العامل حًرا كل اغبرية ُب سكناتو وحركاتو ألنو  أواًل ُب الصناعة: ليس
ال يستطي  أف يتوقف عن عملو بسبب وجود آلة وتقسيم للعمل بينو وبُت 
أقرانو ووجود سرعة معينة لئلنتاج إذ أنو ُب طبيعة النظاـ الصناعي نفسو 
مبدأ وبرؼ العامل وراءه ويسوقو إٔب متابعة السرعة اؼبفروضة عليو من 

ٔب ىذا انفراد الصناعة بوظيفة الرقابة اليت يسلطها اػبارج، أضف إ
اؼبراقبوف ورؤساء العمل على عماؽبم وكأهنم بذلك آلة أخرى ُب يد اؼبدير 

 تكمل اآللة اغبقيقية.
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اثنًيا ُب الزراعة، الفبلح حر ُب زبَت األوقات اليت يؤدي فيها كل 
الذي يبدأ بو يومو عمل من أعمالو اؼبتتابعة كما أنو حر ُب زبَت نوع العمل 

وُب تقدير السرعة اليت يؤديو هبا، ويبكنو إذا شاء أف يتوقف عن عملو أو 
أف يقبل عليو إقبااًل شديًدا ُب يـو دوف آخر إذ األمر اؽباـ ُب الزراعة ىو 
أف يؤدي الفبلح من العمل ما ىو ضروري ؼبعاونة الطبيعة على اإلنتاج 

ن كل رقابة خارجية ألنو إمبا اغبسن فحسب وُب ىذا كلو ىو ُب غٌت ع
يرقب نفسو بنفسو من حيث ىو مسئوؿ أماـ نفسو وحدىا عن جودة 
اإلنتاج، وال شك أف ُب تلك الرقابة جهاد عنيف ضد الكسل يؤدي بو إٔب 

 الدأب اؼبتصل بل إٔب اإلرىاؽ.

وما الباعث على ىذا الدأب وُب اغبقيقة إال اؼبلكية لؤلرض، ال 
ليس فقط العلـو  –أدعي أف الظروؼ االجتماعية وتقدـ العلـو 

ال  –اؼبيكانيكية، بل أيًضا العلـو االجتماعية واالقتصادية والسياسية 
تستطي  أف تغَت تلك الظروؼ ُب يـو من األايـ، دبعٌت آخر أان ال أقوؿ أنو 

ؼبتعذر أف يوجد ُب اؼبستقبل تنظيم للزراعة أكثر جدة من نظاـ اؼبلكية من ا
السائد اآلف كأف أيخذ اإلنتاج الزراعي مثبًل صورة صباعية أي اشًتاكية 
ولكننا ابعتباران علماء اجتماع يتعُت علينا أف ننظر فيما ىو واق  فعبًل أي 

الباعث الذي فيما يبكن أف نشاىده مباشرة، ومن ىذه اعبهة ال شك أف 
يفسر لنا بقاء اؼبلكية أي بقاء ذلك النوع من اإلنتاج الزراعي الذي يقـو 
بو صاحب األرض غبسابو اػباص ىو أف ذلك النوع من اإلنتاج ال شك 
أبرؾ أنواع اإلنتاج اؼبعروفة ُب نظامنا االقتصادي القائم ألنو النوع الذي 

ىذا ىو ما هبعلنا أحيااًن  يستنفد من الفبلح منتهي دأبو وعملو، وردبا كاف



 020 

نستنكره ونشفق على الفبلح منو ابسم اإلنسانية ألنو ليس من اإلنسانية 
أف نًتؾ فريًقا من الناس يصل ُب دأبو وعملو إٔب حد اإلضناء واإلرىاؽ، 
ولكن ال شك أنو اتضح اآلف أف ىذا النوع من اإلنتاج ٓب يتخَته الفبلحوف 

عة اإلنتاج الزراعي ُب عاؼبنا االقتصادي ألنفسهم وإمبا فرضتو عليهم طبي
القائم على التملك، وابلطب  ليس للفبلحُت اغبق ُب أف يستمدوا من 
وضعهم ىذا الذي فرضتو عليهم طبيعة اإلنتاج فخًرا أو استعبلء ابلقياس 

 إٔب العماؿ ألهنم إمبا يعلموف ما هبب عملو ُب عاؼبنا االقتصادي القائم.

ض اؼبناطق أغٌت منو ُب بعضها اآلخر ُب نفس حًقا إف الفبلح ُب بع
القطر بسبب جودة األطياف ونوع احملصوؿ ولكن ىناؾ من العماؿ من 
يؤجر أيًضا أجًرا عالًيا حبيث ال يصح أف يقاؿ إف الفبلح ُب مركز مإب 
يغبطو عليو العامل، ومن جهة أخرى نعلم أف دخل الفبلح يتوقف ُب 

ية العامة، حركات القرض والطلب اليت اغبقيقة على اغبركات االقتصاد
تؤثر ُب أسعار منتجاتو مهما كانت جودهتا، كما نعلم أيًضا أنو غالًبا ما 
يبذؿ الفبلح عملو ال ليكسب بل ُب سبيل لقمتو، كل ىذا يفضي بنا إٔب 
القوؿ أبف الفبلح رغم سبلكو واستقبللو ُب إنتاجو ليس ُب مرتبة اجتماعية 

 نظران إليهما من جهة الدخل.أعلى من العامل إذا 

ابلطب  ىناؾ ؾباؿ ؼبقارنة ؾبموع الفبلحُت دبجموع العماؿ ُب قطر 
واحد من حيث ؾبموع الثروة ُب حوزة كل من الطائفتُت، فنتساءؿ حينئذ، 
أي الطائفتُت أكثر غٌت! ولكٍت على فرض أف إحدانبا أغٌت من األخرى 

لتسلسل الطبقي بُت ال يبكن أف ينتج عن ذلك أي نتيجة من حيث ا
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الطائفتُت ألهنما تعيشاف منفصلتُت إحدانبا عن األخرى، الفبلحوف ُب 
الريف والعماؿ ُب اؼبدف، وألف حاجاهتما زبتلف كل االختبلؼ، إذ هبب 
عندما يقارف إنساف نفسو ِبخر من حيث التسلسل الطبقي أف يكوف على 

كة، واألمر على صلة ابآلخر وأف يوجدا مًعا أماـ حاجات ورغبات مشًت 
خبلؼ ذلك ُب حالة الفبلحُت والعماؿ )النفصاؽبما التاـ( حبيث ال 

 نستطي  أف توجد بينهما تسلسبًل طبقًيا أساسو اختبلؼ الثروة والدخل.

(ٔ٘)  

أما وقد أنكران كل تسلسل طبقي بُت الفبلحُت والعماؿ فقد بقي أف 
بينهما فرؽ من نعلم كيف نتصورنبا طبقتُت ـبتلفتُت: الواق  إذا ٓب يكن 

الذي « نوع اغبياة»حيث التسلسل االجتماعي فإف الفرؽ كبَت من جهة 
وبياه كل منهما، وىذا االختبلؼ بُت نوعي اغبياة ىو الذي يبيز كل طبقة 

 على حدة كما أنو النقطة اؽبامة اليت ينتهي إليها البحث.

ازؽبم لننظر إٔب ىاتُت الطبقتُت من اػبارج ولنشاىد قرى الفبلحُت ومن
من جهة واؼبدف واؼبنازؿ اؼبدنية اليت يقطنها العماؿ من جهة أخرى، نرى 
فورًا ُب اؼبدف أف بيوت العماؿ وصغار اؼبستخدمُت كبيوت غَتىم من 
سكاف اؼبدف ىي ُب جوىرىا أمكنة للسكن فحسب أي منفصلة سباًما عن 

قليلة أمكنة العمل كاؼبصان  واؼبكاتب، ابلطب  ىناؾ استثناءات ولكنها 
جًدا، واؼبنازؿ تتجم  ُب اؼبدينة وفًقا لشروط فن زبطيط اؼبدف فتكوف 
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عادة ؿبازية بعضها لبعض وواقعة على شوارع ُب العادة ُمستقيمة ليسهل 
 االنتقاؿ واغبركة كما أهنا عديدة الطبقات لتوفَت الوقت واؼبكاف.

وعلى العكس من ذلك بيوت الفبلحُت فهي تتأخم أمكنة اإلنتاج 
زراعي وتلك الظاىرة ىامة جًدا إذ أف بيت الفبلح ىو على كبو ما مركز ال

اإلنتاج وؿبوره وكثَتًا ما يبلحم األرض اليت تنتج حبيث يسهل الزرع وتربية 
الدواجن، حقيقة ىناؾ فروؽ من ىذه اعبهة بُت منطقة وأخرى ُب القطر 

عض ُب الواحد فمن اؼبشاىد مثبًل أف البيوت أكثر ذبمًعا بعضها من ب
الصعيد منها ُب الدلتا ولكن ذلك التجم  نتيجة للضرورة أكثر منها لفن 

 بناء اؼبدف، وأعٍت ضرورة الري ابغبياض.

ال يرى حياتو  –وىذا ما أعنيو ىنا بنوع اغبياة  –والفبلح ُب اغبقيقة 
منقسمة إٔب قسمُت: أحدنبا للعمل وآخرنبا لبلنقطاع عنو بقصد 

ولطلب اؼببلىي أو الراحة وللحياة حياة  االنصراؼ إٔب شئوف أسرتو
اجتماعية أي لتبادؿ الزايرات م  أمثالو مبادلة ال تشوهبا خواطر وىواجس 
تتصل ابلزراعة، إذ الواق  أف الناس ُب الريف ىبتلطوف طيلة ساعات العمل 
اختبلطًا وثيًقا ابألشياء كاألشجار والنبات والدواجن ومنتجات الًتبة، 

مل ُب اغبقل فإنو يبتد من جديد على كبو آخر أي على ومهما ينتهي الع
شكل تصورات، وخواطر، وىواجس زراعية تطغي على وجداهنم وسبؤل 
ساعات فراغهم، بل وسبتد أحيااًن على شكل أعماؿ منزلية تتمم أعماؿ 
اغبقل، وقد يشًتؾ فيها صبي  أفراد األسرة، وإًذا فبينما قبد العامل 

 االنصراؼ من معملو إٔب أسرتو ومبلعب يستطي  أف ينسى عملو حُت



 024 

الرايضة ودور السينما واؼبقاىي واغبدائق واؼبخازف التجارية شأنو ُب ذلك 
شأف غَته من سكاف اؼبدينة قبد الفبلح ال ينسى حقلو وأعماؿ اغبقل، وُب 

 ىذا نوع من اغبياة يبيزه عن العامل.

رًا ُب داخل بيوهتم وردبا كاف نوع اغبياة الذي يبيز الفبلحُت أكثر ظهو 
منو ُب خارجها، فبينما ىبلو بيت العامل ُب الغالب من كل ما يذكره دبهنتو 
كاآلالت واؼبصنوعات ووبتوي فقط على ما ىو ضروري للراحة 
واالستجماـ ُب تلك الفًتة من اغبياة اليومية اليت وباوؿ اإلنساف فيها 

لك ابؼبرة، فهي نسياف متاعبو وعملو، قبد بيوت الفبلحُت على غَت ذ
تكتظ ابغبيواانت اؼبختلفة اليت زبتلط أصواهتا أبصوات ساكنيها، وكثَتًا ما 
تًتدد تلك اغبيواانت إٔب القاعة األساسية ُب الدار أو إٔب أماكن الطبخ 
لتناوؿ الفضبلت، كما قبد فيها بعض اآلالت الزراعية وأحيااًن اؼبخازف 

ؿ حسب أنبية اإلنتاج، كل ذلك الكبَتة غبفظ الغبل« الشوف»الصغَتة أو 
فبا أبدعت ُب تصويره ريش كبار مصوري اؽبولنديُت ُب القرف الثامن عشر 
ال تزاؿ نراه على كبو أبش ُب ريفنا اؼبصري حيث يعيش الفبلح وأيكل 
 ويناـ إٔب جوار حيواانتو أو فوؽ نتاج أرضو كالتُت والسباخ وأكياس الغلل.

ح هبذا اػبلط الدائم بُت اؼبهنة كيف ال تتأثر ِإذف حضارة الفبل
واغبياة االجتماعية، وكيف يُبكن اؼبضاىاة بُت حضارتُت ـُبتلفتُت جد 
االختبلؼ؟ إف نوع اغبياة الذي وبياه الفبلح أقرب ُب اغبقيقة إٔب ما 

، ىل ذلك خَت أـ شر؟ اختلفت اآلراء ُب تقرير ذلك «ابلطبيعة»ُيسمى 
ت األدابء وصور الفنانُت بنحو أشد اختبلؼ كما يتضح لنا من كنااي
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خاص، لقد أشرت فيما سبق إٔب الصورة اعبذابة اليت صورىا لتأقلم 
السائح اإلقبليزي أرثر يونج للفبلح الفرنسي ُب القرف الثامن عشر، كما 
أشرت أيًضا إٔب الصور الفنية اليت جادت هبا قرائح الفنانُت اؽبولنديُت ُب 

 القرف نفسو عن الفبلحُت.

كَّر عابًرا ِبراء جاف جاؾ روسو احملببة ُب العودة إٔب الطبيعة وُأَذ 
الريفية كما أذكر ابلصور الفرحة البهجة اليت تظهران عليها كتاابت جورج 

عن الريف الفرنسي، ولكن ىاؾ اآلف صورة « «George Sandساند 
 Lesُب كتابو « «La Bruyèreابئسة يقدمها إلينا اأَلديب البرويَت 

Caractères» » :عن الفبلح الفرنسي ُب القرف الساب  عشر، ىو يقوؿ
نرى حيواانت متوحشة بعضها ذكر وبعضها أنثى منتشرة ُب أرجاء الريف »

تنقب فيها « مسودة األجساـ قائمة من لفحة الشمس جانية على األرض
وتقلبها بعزيبة ال تقل، ُب أصواهتا نربات الكبلـ وُب انتصاهبا على األقداـ 

إلنساف، ُب الواق  ىم آدميوف ىم يزدلفوف إذا ما جاء الليل إٔب  ىيئة ا
 كهوؼ حيث يقتانوف من العيش األسود واؼباء وجذور النبات.

أي تلك الصور اؼبختلفة التقدير أصدؽ، ال شك أهنا كلها صادقة 
ألننا قبد ُب الكتلة البشرية اؽبائلة اليت نطلق عليها لفظ الفبلح صبي  

تأخر كما ذبد تفاوًًت ُب األخذ ابلًتؼ كالشأف ُب اؼبدف، درجات التقدـ وال
وم  ذلك فالفبلحوف ُب ؾبموعهم يؤلفوف وحدة طبقية ألهنم يلتقوف ُب 
نوع معُت من أنواع اغبياة بسبب طبيعة عملهم الذي ىبتلف عن العمل 
الصناعي اختبلًفا مرده ُب هناية األمر التباين الواضح بُت الطبيعة العضوية 
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يعة اعبمادية، ىذا ىو ما يفسر لنا قياـ حضارتُت أو طبقتُت ـبتلفتُت والطب
 على أساس واحد من العمل اليدوي.

يبكننا ابلطب  اإلفاضة فيما أظبيناه نوع اغبياة عند الفبلح، يبكننا 
مثبًل تناوؿ أزايئهم اليت زبتلف عن مبلبس العماؿ حىت ُب أرقى األمم، 

األزايء وازباذ اؼببلبس الشائعة عند أىل فبينما ينحو العماؿ كبو توحيد 
اؼبدف إذ بنا قبد الفبلحُت ىبتلفوف من إقليم إٔب آخر ُب قطر بعينو من 
حيث الزي ووبتفظوف أبزايئهم اإلقليمية التقليدية، مثبًل ُب فرنسا ال يزاؿ 
بعض الفبلحُت يلبسوف ُب ساعات العمل جلبااًب أزرؽ يقرب من زي 

ت كثَتة ال نزاؿ نرى أزايء ؿبلية للفبلحات كأزايء فبلحي مصر وُب مقاطعا
االلزاسيات والربيطانيات، وُب مقاطعيت اعبَتوند والدوردوين ال يزاؿ النساء 

كذلك يبكن أف نتناوؿ مستوى الفبلحُت   –بلسن طرحة فوؽ رؤوسهن 
العقلي الذي ال يزاؿ منحطًا ُب أرقى األمم رغم التعليم اإللزامي عن 

ي للعماؿ، فاػبرافات تقطن الريف بصفة خاصة، وكما اؼبستوى العقل
ُب كتابو عن فبلحي فرنسي يذىب ىؤالء إٔب « Risler»يبلحظ رسلر 

اجملرب يدؿ الطبيب وإٔب الساحر بدؿ طبيب اغبيواانت، واألمر كذلك ُب 
مصر حيث اغببلؽ طبيب البشر والساحر طبيب اغبيواانت يصرؼ عنها 

اهتم اػبلقية فالفبلح شديد الغَتة وبسد كذلك يبكن تناوؿ صف« العُت»
جَتانو ويغدر ووبب االنتقاـ ووبذر ساكن اؼبدينة ويبيل إٔب اؼبكر معو، وىو  
كثَت اعبب عبهلو ابلناس واألشياء قليل اإلنفاؽ شديد اغبرص على مالو 
قل أـ كثر إذ يكتفي ُب عيشو ببعض ما ينتجو ويدخر مكسبو لشراء أرض 

ماؿ الذين يبذروف، والفبلحوف وببوف األعياد أو ذىب على خبلؼ الع
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وىي ُب العادة ؿبلية أي ليست عامة للشعب كلو، وتقـو دبناسبات دينية 
وتصحبها أسواؽ ذبارية كثَتًا ما تكوف فرًصا لتعارؼ الفتياف ابلفتيات 
بقصد الزواج، ابعبملة ىناؾ نوع أو مستوى من اغبياة الذىنية واؼبادية يبيز 

 ُت عن حضارة العماؿ.حضارة الفبلح

لقد سادت اغبضارة األؤب طواؿ ًتريخ اإلنسانية إٔب القرف اؼباضي 
إذ كانت مهنة الفبلحة العمل األساسي لبٍت اإلنساف ُب حُت قد نظر إٔب 
الصناعات نظرة االحتقار واعتربت مهًنا وضيعة ال تليق ابإلنساف، واآلراء 

هن الصناعية تظهران على مدى اليت خلقها لنا القدماء عن نظرهتم إٔب اؼب
احتقار اؼبدينات القديبة للعماؿ بوضعها إايىم ُب أسفل اؼبراتب 

 االجتماعية.

أما اليـو فقد نكوف أكثر ميبًل إٔب اعتبار الفبلحُت من حيث نوع 
حياهتم كبقااي حضارة ابئدة، ىم ابلطب  بقااي ضرورية ألهنم ينتجوف ما كبتاج 

اي تستدر األسى واألسف من أكثر من جهة، إليو من غذاء ولكنهم بقا
ولذلك فنحن كثَتًا ما كبلم أبف ندخل ُب الريف كل وسائل الًتؼ والراحة 
وكل اؼبخًتعات اغبديثة اليت تستفيد منها اؼبدف وحدىا وذلك لكي ذبدد 

 تلك اغبضارة وتبعث فيها صورة من اغبياة اؼبدنية الصناعية.

مهما أدخلنا عندىم من وسائل ولكن هبب أف نعتقد أف الفبلحُت 
واخًتاعات سيبقوف دائًما متميزين عن غَتىم من الناس وذلك ؼبا تفرضو 
عليهم طبيعة اإلنتاج الزراعي نفسو كما بينا، وألنو من طبيعة النباًتت 
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واغبيواانت أف تكوف منتشرة فوؽ سطح الًتبة وال يبكن صبعها ُب صعيد 
تًتكز ُب اؼبصن ، ألف النباًتت هبب  واحد كما ىو الشأف ُب الصناعة اليت

أف ذبد متسًعا من األرض تنمو فيو جذورىا واغبيواانت مرعى تقتات منو، 
ويًتتب على ىذا أف العمل الزراعي الذي ىو ُب جوىره رقابة على تلك 
الكائنات العضوية اؼبنتشرة فوؽ الًتبة يستدعي أف يتعود العاملوف فيو وىم 

لك فوؽ الًتبة وأف يثبتوا كذلك مثل تلك الفبلحوف أف ينتشروا كذ
النباًتت واغبيواانت ُب مناطقها، ومن ٍب كاف الفبلحوف ىم الذين يبثلوف 
حقيقة اؼبناطق اؼبختلفة من القطر الذي ينتسبوف إليو أي يبثلوف العادات 

كما تعرب « أبناء ببلدىم»واألخبلؽ واللهجات احمللية أو اإلقليمية، ىم 
( اليت التفتت إٔب ىذه الظاىرة Gens du pays)اللغة الفرنسية 

؛ أي «Paysan»؛ أي الوطن لفظ «pays»االجتماعية فاشتقت من لفظ 
الفبلح ؼبا بينهما من الصلة اؼبنوه عنها، واألمر خببلؼ ذلك ُب أىل اؼبدف 
ومنهم العماؿ فهم أيتوف من كل حدب وصوب فيفقد الفرد منهم لونو 

معروؼ إمبا يتجدد سكاهنا وتنمو على حساب  احمللي، ألف اؼبدف كما ىو
 الريف.

يُبكننا اآلف أف لبتتم ىذا التحليل الطويل لطبقة الفبلحُت ابلقوؿ 
أبننا لو توخينا الدقة ُب دراسة الطبقات االجتماعية هبب االعًتاؼ أبنو ُب 
العصور اليت كانت الزراعة فيها ؿبور النشاط االقتصادي الوحيد لئلنساف  

إلمكاف أف مُبيز طبقات عديدة واضحة كل الوضوح ُب الريف ألف كاف ُب ا
أصحاب االقطاع وأتباعهم وأرقاءىم عاشوا صبيًعا ُب أرايفهم، أما اليـو 
فمن العسَت دراسة الطبقات ُب الريف وحده ألف الريف يضم اليـو كتلة 
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بشرية ىائلة أكثر ذبانًسا ووحدة عن ذي قبل بسبب انتشار اؼبلكية 
وبصفة خاصة لعدـ وجود فوارؽ داخلية ُب تلك الكتلة بقدر ما  األرضية

توجد تلك الفوارؽ بُت تلك الكتلة ُب ؾبموعها وبُت أىل اؼبدف، 
واالنقساـ الطبقية اليـو ىي ُب اغبقيقة أكثر وضوًحا ُب اؼبدف وأقرب مثااًل 
للبحث العلمي اؼبنتج فيها دوف الريف ولذلك فسنتناوؽبا ُب حضارة اؼبدف 

 يما أيٌب.ف
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 الفصل السادس

 طبقة الُعنال )أ(

 اؼبادة واجملتم . (ٚٔ  الصناعة قديبًا وحديثًا. (ٙٔ

(ٔٙ)  

نبهنا ُب الفصل السابق إٔب أف االنقسامات الطبقية أوضح بكثَت ُب 
اؼبدف منها ُب ريف اليـو ولذلك فسننتقل منذ اآلف إٔب االنقساـ الطبقي 

النظر ىنا ىي طبقة العماؿ ُب داخل حضارة اؼبدف، وأوؿ طبقة تستلفت 
ألنو ال يوجد ولو ُب الظاىر فاصل واضح بُت ـبتلف سكاف اؼبدينة مثل ما 
يوجد بُت العماؿ ومن لسوا عمااًل ٍب ألف العماؿ ُب بعض اؼبدف الصناعية 

 أكثر عدًدا من غَتىم.

ألفاظ « «Art Mecaniqueالعمل أو الصانعة أو الفن اؼبيكانيكي 
كانت تعرب عن مهن وضيعة ُب عرؼ اجملتمعات القديبة، معروفة منذ القدـ  

فقد حرمها غزاة اؽبند على أنفسهم وخصوا هبا اؼبغلوبُت وامتد احتقارىم ؽبا 
 Essai sur leُب كتابو  Bouglè»»إٔب احتقار ىؤالء، يقوؿ بوجلية 

règime des castes « أف حكيم اؽبند ايجنا فالكًيا يضم إٔب الطوائف
تدنس الطعاـ يلمسها وإٔب العاىرات واػبصياف واؼبمثلُت النجسة اليت 

ومدمٍت اػبمر ... طوائف النساجُت والصباغُت وعاصري الزيت 
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واغبدادين والصاغة، كما أف الشريعة اؼبانوية عندما تصنف اػبطااي 
اإلنسانية تض  بُت خطيئة من ال يوقد النار ورذيلة من ال يفي بديونو عمل 

 «.أو من يقـو أبعماؿ ميكانيكيةمن يشرؼ على صناعة 

ابعتبارىا مهن « اؼبهن اؼبيكانيكية»وقد وض  أىل اليوانف ُب مقابل 
وكاف يًتف  األحرار منهم عن  arts liberaux« اؼبهن اغبرة»العبيد 

وىو خَت من درس العمل عند اليوانين ُب   Glotzتعاطيها، ويقوؿ جلوتز 
أنو ُب رأي اليوانين  Le travail dans laè Greceكتابو الرائ  حًقا 

ال سبيل إٔب رباشي العار الذي يلحق اغبر إذا ما اتصل  Epidaureابيدور 
عن قرب أو بعد بعمل صناعي إٔب أف تنشئ الدولة إدارة للمصنوعات 
توكل رائستها إٔب عبيد ال إٔب أحرار، وقد كاف ىذا االحتقار للعمل كما 

وبصفة خاصة عند اللقدمونيُت يبلحظ ىَتودود عاًما عند اليواننيُت 
Lacedemoniens  منهم وإف كاف أقل شدة عند أىل كورنثة تلك اؼبدينة

التجارية والصناعية وكذلك عند أىل أثينا مدينة الفكر، حىت أرسطو ُب  
ٓب يقبل الصناع ُب عداد مواطٍت مدينتو الفاضلة وقد « السياسة»كتابة عن 

مواطٍت مدينتو اؼبثالية مزاولة اؼبهن  سبقو إٔب ىذا أفبلطوف عندما حـر على
الصناعية، بل لقد اشتط ىذاف الفيلسوفاف أبف ذىبا كل على طريقتو إٔب 

أرف  بكثَت من أي  Contemplationأف حياة التأمل والتكفَت اػبالص 
عمل آخر ولو كاف من األعماؿ غَت الصناعية كالتجارة واؽبندسة واغبرب 

ر أتباعهما تلك الفنوف إٔب مرتبة الفنوف واؼبوسيقى وبذلك اكبطت ُب نظ
 الصناعية تقريًبا.
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وما إعجاب أفبلطوف بفيثاغورس إال نتيجة ؼبا توصل إليو ىذا األخَت 
ال تقـو على التجربة « برىانية»من جعل الرايضيات أحبااًث أتملية صرفة أي 

 Archytasواغبس بل على النظر اجملرد وحده، كما أف غضبو من أرخيتاس 
ٓب يكن سببو إال أهنما حاوال حل بعض مسائل اؽبندسة   Eudoxeودكس وأ

كمسألة تكعيب الدائرة )وىي إحدى مسائل الرايضة القديبة( بواسطة 
ذبارب وآالت ميكانيكية فنزال بذلك بعلم اؽبندسة الربىانية من مرتبة 
العقل والتأمل إٔب مرتبة اغبس والتجربة، ومن ٍب أصبح أيًضا اؼبهندس 

آب التجرييب ُب عداد الصناع، واؼبيكانيكا أي فن اؼبهندسُت منفصبًل والع
ُب مقابل « العلم النظري»عن علم اؽبندسة النظرية، وابعبملة أصبح 

 «.العلم العملي»

نراه « جورجياس»ُب فقرة ألفبلطوف نقتطفها من ؿباورتو اؼبسماة 
دى يبتهن فن اؼبهندسيُت أي اؼبيكانيكا فهو يقوؿ على لساف إح

الشخصيات بعد أف بُت نف  اؼبهندس اغبريب ُب الدفاع عن اؼبدينة واخًتاع 
إنك م  ذلك ربتقره ىو وفئة وإنك ال تسميو مهندًسا »اآلالت اغبربية: 
unxavonoiov  إال على سبيل التحقَت لو، وإنك ال تود أف تزوج ابنو

 «.اببنتك وال أف تتزوج أنت اببنتو

كانوا يضعوف ُب مقابل اؼبهن اليت ال تليق يتضح فبا تقدـ أف القدماء  
إال ابلعبيد وىي الصناعات اليدوية اؼبهن اليت يتعاطاىا األحرار، ٍب اشتطوا 
من جهة أخرى فوضعوا حياة التأمل الصرؼ والنظر اجملرد فوؽ اغبياة 
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العملية أي التجريبية بكافة أنواعها ومنها العلـو التطبيقية فهبط بذلك 
 انيكا إٔب مستوى الصناعات اليت ذبلب العار إٔب أصحاهبا.علم كعلم اؼبيك

ولكن إذا تقدـ بنا الزمن إٔب عهود أقرب إلينا من السابقة قبد أف 
التطورات السياسية واالجتماعية والدينية اليت غَتت اغبضارة مالت شيًئا 
فشيًئا بكفة اؼبيزاف ُب صاّب ما كاف يعتربه القدماء حقَتًا، فقد تغٌت شاعر 

ة اليواننية من شعراء بيزنطة على خبلؼ ما كاف متوقًعا من وارث للثقاف
القديبة ابخًتاع طاحونة اؼباء اليت حررت النساء من الطحن أبَيديهن حيث 

ارفعن أيديكن أيتها الطاحنات وأرقدف طويبًل إٔب ما بعد صياح »يقوؿ: 
كلف عرائس البحر أبداء ما    Dèmèterديك الصباح ألف اإللو ديبًت 

اؼباء إٔب ؿبور  كانت تؤديو أيديكن: فهن يصعدف خبلؿ العجلة الغائصة ُب
دوراهنا فيحرؾ ذلك احملور بواسطة عجبلت اغبجر األسطواين الثقيل الذي 

، وقد بقيت فوائد ذلك االخًتاع زمًنا طويبًل دوف أف تعم ألف «يطحن
االقطاعيُت احتكروا تلك الطواحُت الستغبلؽبا فعادت اعبماىَت سًرا إٔب 

مثبًل صادر  ٖٖٔٔنة طاحونة اليد، وأدى ذلك إٔب ثورات عديدة، ففي س
طواحُت اليد بعد تفتيش اعبماىَت  Saint Albanرىباف ساف الباف 

واقتلعوا  ٖٔٛٔورصفوا حبجارهتا أرض رىينتهم فثار الناس عليهم عاـ 
أي إٔب ما قبل  ٖٔٚٔاغبجارة وامتد الزمن دبثل تلك اغبوادث إٔب عاـ 

 عاًما. ٖٚإنشاء أوؿ طاحونة خبارية ُب إقبلًتا بنحو 

ذا وقد كانت الثورات واغبروب واجملاعات والوابء سبًبا ُب نقص ى
سكاف القارة األوروبية وقلة اليد العاملة ُب اعبزء اؼبتقدـ منها فبا أدى ُب 
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القرنُت الراب  واػبامس عشر إٔب التوس  ُب استخداـ اآلالت اليت تدار 
الت بقوة اؼباء واؽبواء فلم يقتصر على الطحن وحده بل استخدمت اآل

للنسج والطب  وقط  اغبجارة وغَت ذلك، وقد استدعى ذلك التوس  
االستعانة ابلعلـو الطبيعية واؼبيكانيكية والرايضية واستلهمت الصناعة 
الناشئة ُب عصر النهضة مهندسي اليوانف وعلومهم وأوؿ ىؤالء أرمشيدس 

لقدماء الذي سجل لو التاريخ كثَتًا من االخًتاعات اآللية ٓب يستفد منها ا
يبجده ويضعو فوؽ  Leonardo de Vinciفهذا ليوانرد دافنشي  –

أرسطو ووبتج بقوة على احتقار اؼبيكانيكا ويقوؿ إهنا أشرؼ العلـو وأنفعها 
ألهنا شبرة للتجربة وتطبيق الرايضة، وما عدا ذلك فبا تعارؼ القدماء على 

ا جاليليو ٍب ىذ –تسميتو ابلعلـو النظرية فبل طائل ربتو وكلو ابطل 
Galilèe   يتتلمذ ألرمشيدس ويشتغل ابؼبسائل الناصبة عن اخًتاع اؼبدف

الذي ىدـ النظاـ االقطاعي كما حوؿ ؾبرى العلـو الطبيعية فيدرس قوانُت 
ٍب ىذا فرنسيس بيكوف الذي يقلب وجهة نظر القدماء  –حركة القذيفة 

ؼ جوف أوؾ ىذا فيض  العلـو العملية فوؽ العلـو النظرية ويردد الفيلسو 
إنو من اؼبيكانيكا ذلك العلم احملتقر الذي يبارسو عملًيا »الرأي فيقوؿ: 

أانس غَت مثقفُت قد جاءتنا تلك الفنوف النافعة للحياة اليت تتحسن يوًما 
، وديكارت نفسو ٓب يكتف أبف وبصر اؼبيكانيكا ُب حدود اآلالت «بعد يـو

اف أف ىو إال آلة أكثر تعقيًدا واعبمادات بل أكد أف جسم اإلنساف واغبيو 
وكمااًل من اآلالت اؼبصنوعة ووازف بُت حركات أجسامنا وحركات تلك 
االخًتاعات اآللية اليت كانت تزين ُب ذلك الوقت اغبدائق اؼبلكية ُب ساف 
جرماف وفونتنبلو وخلص من ذلك كلو إٔب إمكاف اخًتاع إنساف أو حيواف 
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يقـو بكل ما يقـو بو الكائن اغبي من حركات وأعماؿ،  Automateإٓب 
تلك اآلراء اؼبتقدمة جًدا ابلنسبة إٔب عصرىا ٓب تر التحقيق ابلطب  إال أخَتًا 
وذلك ابخًتاع اآلالت اؼبيكانيكية اغبديثة، وكاف ىذا التأخر ُب ربقيقها 
ُت سبًبا ُب أف يقنط جوف لوؾ من التقدـ اآلٕب ويتهكم ِبراء الديكارتي

لدي حصاانف ٓب يؤداي إٔب منذ طبسة عشر يوًما أدىن خدمة سوى »فيقوؿ: 
دوراف أسناهنما اؼبتصل، وؼبا كاف ذلك ال يفيدين بشيء فإين أود أف أرى  
كيف ىبًتع أولئك الديكارتيوف آالت حبيث يبكن امتطاؤىا عند اغباجة 

الفبلسفة دوف أف أتكل برسيًما أو تبًنا ُب أوقات البطالة، ولكن ىؤالء 
 «.يتحدثوف كثَتًا عن اآلالت دوف أف ينتجوا شيًئا منها ذا نف 

وم  تلك السخرية ٓب يبطئ الزمن كثَتًا ُب اخًتاع مثل تلك الكائنات 
اآللية اليت كاف يتحدث عنها الديكارتيوف، يقوؿ بيرب ماكسيم شوؿ 

Schuhl  ُب كتابوMachinisme et philosophie  أف األب الابLa 

bat  ضابطًا  ٕٕٚٔوى أنو لقى أثناء رحلتو ُب اعبزائر األمريكية عاـ ر
امتدح صفاتو العقيلة اؼبمتازة وأشار إٔب عديد  Gennesفرنسًيا اظبو جُت 

اخًتاعاتو اآللية ومنها طاووس يبشي ويهضم كما تصور الديكارتيوف 
األجساـ اآللية، ويضيف شوؿ أف األكاديبية الفرنسية سلجت لذلك 

اخًتاع آلة للطحن تشبو قطعها لقط  آالت  ٛٚٙٔنفسو عاـ اؼبخًتع 
تلك االخًتاعات  Vancansouالنسج، وقد حسن العامل فوكانسوف 

فاخًتع بطة تسبح وأتكل وهتضم، كما اخًتع آالت تشبو اإلنساف وتلعب 
العود والصفارة وال تزاؿ ؿبفوظة دبتحف الفنوف والصناعات بباريس، وقد 

ستلفت أَنظار رجاؿ الدولة فعينوه ُمفتًشا ِلمصان  اغبرير، لقى قباًحا كبَتًا ا



 036 

وما لبث َأف ىجر تلك االخًتاعات العديبة اعبدوى وَأقبل على ِإمداد 
 Mercure de»صناعة اغبرير دبُختلف اآلالت، ووصفت لو جمللة 

France » اآللة اليت يديرىا حصاف أو ثور أو ضبار فُتصن   ُٚٗٚٔب عاـ
ىو أكمل ُصنًعا وأجود صنًفا وأكثر كما من صناعة من األقمشة ما 

الُصناع، وكاف اخًتاعو ىذا رًدا على ثورة ُصناع اغبرير ُب ليوف على 
القوانُت اليت استناؽبم، وقد توالت ُمنذ ذاؾ االخًتاعات ومشلت فروًعا 
ـُبتلفة من اؼبهن، حىت ِإذا ما ظهرت دائرة اؼبعارؼ الفرنسية اليت مهدت 

نا أف من أىم أبواهبا وصف اآلالت الكثَتة اؼبستعملة آنئذ وصًفا للثورة رأي
ُمستفيًضا تشرحو رسـو ُمفصلة. كيف نفهم تقدـ االخًتاعات آنئذ ُب قطر 
كفرنسا؟ يقوؿ شوؿ: ِإف بواعثها كانت ال شك اقتصادية ولكنها 
استلهمت كذلك آراء الفيلسوؼ ديكارت ُب َأف الغرض منها زبفيف آالـ 

ة، فقد كانت على وجو اػبصوص آالـ العامبلت اؼبكلفات اإِلنساني
بسحب اػبيوط ُب مصان  النسيج للحصوؿ على اأَلشكاؿ اؼبطلوبة آالًما  

جزاء أجر زىيد تعمل »يقوؿ:  ٘ٙٚٔعاـ « Baillon»كبَتة. كتب ابيوف 
، وغالًبا ما ُكن ينتهُت أبَِمراض خطَتة  العامبلت سب  عشرة ساعة ُب اليـو

 «.قادرات على ُمتابعة العمل ويبنت ُب فقر ُمدق  ذبعلهن غَت

ولكن مهما تكن َأنبية تلك اؼبخًتعات فِإف اؼبكانة اأُلؤب تعود ُب 
الواق  آنئذ ِإٔب إقبلًتا، فهي الرائدة ُب الصناعة اغبديثة، والسبب ُب الثورة 

قد الصناعية فيها قلة ِإنتاج مادتُت أوليتُت نبا اػبيوط اؼبغزولة واغبديد، ف
كانت اػبيوط ال تكفي حاجة النساجُت؛ أَلهنا كانت ُتغزؿ ابلعجبلت، 

وَأغلبهم من ُصناع النجارة أمثاؿ  ٖٙٚٔفعكف اؼبخًتعوف ُمنذ سنة 
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«John Kay, Wyatt, Arkwright, Crompton » على صناعة اآلت
النسيج نفسها بقصد استهبلؾ كل اػبيوط اؼبغزولة، وىذا فبا توفر عليو 

 آخروف.

ا فيما ىبتص ابغبديد، فلم تكن شفيلد وبرمنجهاـ تستطيعاف َأم
اغبصوؿ على كل حاجاهتما من اغبديد؛ أَلف الفحم اػبشيب كاف اندرًا 
وغالًيا، والفحم كما ىو معروؼ من مكوانت الصلب، فتوصل ِإبراىاـ 

« Fonte»ِإٔب تركيب اغبديد اؼبسمى الزىر  ٖ٘ٚٔعاـ « Darby»داريب 
 غبجري.ابستعماؿ الفحم ا

ولكن بقى بعد ذلك َأف وبوؿ ىذا النوع من اغبديد ِإٔب صلب وٓب 
توصل  ٖٛٚٔيكن يتأتى ذلك ِإال ابلفحم اػبشيب، ِإال أَنو ُب سنة 
« Puddlage»اقبليزايف ِإٔب التغلب على ىذه العقبة ابلطريقة اؼبسماة 

واليت زبلص اغبديد من الكاربوف فولدت بذلك صناعة اغبديد اغبديثة، 
نتج عنها َأف اآلالت اؼبختلفة ُب الغزؿ والنسيج وغَتنبا من الصناعات و 

َأمكن صناعتها من اغبديد الصلب بدؿ اػبشب، كل ذلك َأعطى أنبية  
ُكربى للفحم اغبجري ُب الصناعة اغبديثة فكثرت مناصبو وأدى ذلك بنوع 

 من الضرورة ِإٔب استعماؿ البخار كقوة ؿُبركة.

وة ؿُبركة كاف معروًفا ُمنذ اليوانين ىَتوف الواق  َأف الُبخار كق
«Hèron» كما َعرَِفو أيًضا اإِليطإب جيوفاين برانكا ،«Giovanni 
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Branca » ولكنو ٓب يلتفت ِإليو ِإال أخَتًا وذلك لضرورة ُٜٕٙٔب سنة .
 نزح اؼبياه اؼبتسربة من ابطن اأَلرض ِإٔب اؼبناجم العميقة.

 َٜٛٙٔأوؿ من سجل عاـ « Savery»وكاف اإِلقبليزي سافري 
اخًتاًعا ُيستخدـ فيو البخار لرف  اؼبياه وِإدارة الطواحُت، وقد َحسََّن ذلك 

ووات « Potter»والصيب « Newcomen»االخًتاع على التوإب 
«Watt» وُعِرَؼ ِإذ ذاؾ ابسم )طلبة النار(، وىكذا نضج استعماؿ ،

 اغبديد ُب أوجها.البخار ُب الوقت الذي أصبحت فيو صناعة النسيج و 

وٓب يبق بعد ذلك ِإال تعميم البخار ابستعمالو ُب النقل واغبركة، 
وترج  َأوؿ ؿُباولة انجحة الستعمالو ُب النقل ِإٔب الفرنسي جوفروا 

«Jouffroy » عربت هنر  ٖٛٚٔالذي استطاع َأف يصن  ابخرة عاـ
ٍت ىو الذي استطاع َأف يب« Stephenson»الساؤوف، ولكن ستيفنسوف 

لنقل الفحم من ؿباجره ٍب عم استعماؽبا فيما بعد  َٗٔٛٔأوؿ قاطرة عاـ 
ونضوجو عاـ « Thermodynamique»وهتيأ بذلك كلو ظهور علم اغبرارة 

فتوأب تقدـ « Sadi Carnot»على يدي الفرنسي سادي كارنو  ٕٗٛٔ
 اآللية اغبديثة نظراًي وعملًيا.

روعها ُمنذ أواسط يتضح من ىذا كيف تقدمت الصناعة بكافة ف
القرف الثامن عشر وَأصبحت شيًئا فشيًئا عنواف السبق واغبضارة بُت 
اأُلمم، وقد انتقل بسببها خلق كثَت من الفبلحُت ِإٔب اؼبدف وذلك ألف 
البخار ظبح بًتكيز اؼبعامل ُب حيز واحد ىو اؼبدينة بعد َأف كانت ُمبعثرة 
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الرايح، ِإذ كاف اؼباء واؽبواء فيما مضى على ضفاؼ ؾباري اؼبياه وُب مهاب 
 القوتُت احملركتُت فيما سبق.

وحدث ىذا االنتقاؿ من الريف ِإٔب اؼبدينة بصفة خاصة ُب إقبلًتا، 
ِإذ ابع الفبلحوف ملكياهتم الصغَتة ِإٔب كبار اؼببلؾ، فتخلصت إقبلًتا 
بذلك من ُمشكلة اؼبلكية الزراعية الصغَتة، وتب  ذلك َأف تضاعفت اؼبدف 

ِإٔب  ٕٚٚٔآالؼ نسمة سنة  ٓٔضعاًفا ومدينة كمنشًت مثبًل قفزت من أَ 
 .ُٔٓٛٔب سنة  ٜ٘

(ٔٚ)  

لسنا حباجة ِإٔب اإِلطناب ُب َأنبية الصناعة ومقامها اؼبمتاز ُب 
اجملتمعات اغبديثة، ىل َأدت تلك األنبية ِإٔب تغَت ؿبسوس ُب تقدير العمل 

 اؽبند واليوانف مثبًل؟والُعماؿ َأكثر فبا كاف عليو األمر قديبًا ُب 

من اؼبؤكد َأف اجملتمعات اغبديثة ال تنظر ِإٔب الُعماؿ نظرة القدماء ِإٔب 
العبيد، ولكن من اؼبؤكد أَيًضا َأف تلك اجملتمعات نفسها تض  الُعماؿ ُب 
منزلة اجتماعية وضيعة. َأان ال َأقوؿ ِإف الُعماؿ َأنفسهم وضيعوف، فهم 

ٍت أقوؿ َأف الطبقة العمالية ُب َأحسن ظروفها ُأانس كغَتىم من الناس، ولك
تتضمن دائًما حكًما تقويبًيا ُمزدوًجا قوامو اعتبار اجملتم  ؽبم من جهة ٍب 
اعتبار الُعماؿ ألنفسهم من جهة ُأخرى أبَِهنم دوف غَتىم من الناس منزلة، 

 ِإف اؼبسألة اليت نقًتح ُمواجهتها اآلف ىي تفسَت ذلك اغبكم التقويبي.
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سَت ذلك اغبُكم ال بد من النظر َأواًل ِإٔب العامل ُب عملو وُمزاولتو لتف
ؼبهنتو، أان ال أنسى أنٍت قلت فيما سبق أف اؼبراتب الفنية ليست ىي 
اؼبراتب االجتماعية وال يُبكن أف تُفسر دبفردىا الفروؽ بُت اؼبراتب أو 

عامل الطبقات االجتماعية، ولست أتناقض م  نفسي لو قلت اآلف أف ال
دبجرد انصرافو من معملو يعيش ويتنزه ووبتك بغَته من الناس، فبل شيء 
يبن . واغبالة ىذه من تفسَت اغبكم الذي كبن بصدده على ضوء الفكرة َأو 
الرأي الذي يكونو أولئك الناس عن عملو؛ َأي على ضوء ِإدراكهم أِبَنو ِإمبا 

 يُزاوؿ مهنة صناعية.

الفرنسي أِبَنو « Larousse»روس من ىو العامل؟ يعرفو قاموس ال
الرجل الذي يعمل بيديو ليتقاضى أجًرا، ويقوؿ عمدة القواميس الفرنسية 

العامل أو العاملة من يعمل بيديو ُب « Littrè»وأعٌت بو قاموس لًتيو 
 اغبرؼ اؼبختلفة.

 Traite Elmèntaire de legislation»ونقرأ ُب كتاب 

industrielle » واألستاذ بيك ِلمؤلفو اؼبشروع«Pic » :العامل ُب »ما أيٌب
اصطبلح القانوف ىو من يُزاوؿ عمبًل يدواًي غبساب وربت ِإشراؼ صاحب 
عمل أو من ينوب عنو، وذلك مهما يكن نوع اؼبؤسسة اليت يُزاوؿ فيها 
ذلك العمل؛ كاؼبعمل واؼبصن  واؼبتجر، ومهما تكن أيًضا قيمة األجر 

ىم الذين يُزاولوف حرفة؛ َأعٍت فًنا ميكانيكًيا  وطريقة دفعو، وِإذف فالُعماؿ
؛ غبساب غَتىم من الناس؛ وأيًضا ىم الذين يعملوف ُب «يدوايً »َأي 

بسيطة غَت فنية وال ربتاج ِإٔب تعلم )كاغبمالُت والراصفُت « يدوية»أعماؿ 
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للطرقات وغَتىم( وعلى العكس من ذلك هبب أف نعترب ُمستخدًما كل 
ة والصناعة ويكوف رغم عدـ استقبللو عن صاحب من عاوف ُب التجار 

العمل دبُقتضى تعاقد بينهما قد وُكل ِإليو عمل تغلب عليو الصفة الفكرية 
Intellectuel .» 

من ٍب يتضح َأف الرأي الشائ  بُت الناس ىو الذي يعرؼ الُعماؿ 
أبَِهنم الذين يعملوف أِبَيديهم َأو سواعدىم، ولكن أيكفي ىذا ُب فهم 

اب اغبط من شأف العمل والُعماؿ ُب أي ؾُبتم  من اجملتمعات؟ أليس أسب
من الغرابة دبكاف أف ينزع الناس ِإٔب اإِلقبلؿ من شأف عمل السواعد 
واليدين؟ تلك جوارح ليست ُب ذاهتا خسيسة بل ىي من األعضاء القليلة 

ذات  اليت يدبرىا اؼبخ وتشرؼ عليها اإِلرادة والعقل، كما ِإهنا من األعضاء
الوظائف اؽبامة اليت سُبيز اإِلنساف عن اغبيواف. وِإذف فبل بُد من العدوؿ 
عن ازباذ تلك اعبوارح أساًسا ِلفهم األسباب البعيدة اليت ربط من مكانة 
الُعماؿ، كما هبب العدوؿ كذلك عن ازباذ العمل الفكري )الذي ميز بو 

قامة الفوارؽ بيك صراحة من ليسوا ُعمااًل( َأساًسا للمفاضلة وإِ 
عمل الكتبة « فكرايً »االجتماعية؛ ألَنو يبدو من اؼببالغة َأف ُنسمى 

والصيارفة والسكرتَتيُت وَأصحاب الرب  وغَتىم، ِإذ ردبا كاف ما يبذلو كل 
منهم من ذكاء ُب أداء عملو أقل بكثَت فبا يبذلو اغباذقوف من الُعماؿ ُب 

 الصناعات الدقيقة.

صر ىنري برجسوف ٓب يًتدد ُب القوؿ أبَِف على أف الفيلسوؼ اؼبعا
، وِإمبا «Sapiensالناطق »خَت ما يُعرؼ بو اإِلنساف ليس اؼبفكر َأو 
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، دبعٌت آخر يُقرر ىذا الفيلسوؼ الذي نفذ «Faberالصان  »العامل أو 
ِإٔب طبائ  اغبيواف واإِلنساف َأف اإِلنساف ُب جوىره صان  مهندس قبل كل 

ُمفكر، فليس ِإذف ُىناؾ تفضيل للفكر على شيء، ٍب ىو بعد ذلك 
 العمل.

َأما وقد بدت التفرقة بُت العمل اليدوي والعمل الفكري غَت كافية 
« مادي»ُب فهم اؼبكانة االجتماعية للُعماؿ، فقد تكوف التفرقة بُت ما ىو 

وما ليس دبادي أوثق من اأُلؤب ُب فهم تلك اؼبكانة، حبيث نستطي  َأف 
أَنو من ينصب عملو على اؼبادة »ُب اطمئناف بقولنا: نعرؼ العامل 

 ، ولكن ىذا التعريف غَت بديهي ووبتاج ِإٔب بياف.«وحدىا

اغبق أف أىم ما يستلفت النظر ُب العمل َأو الصناعة ىو َأهنا تنحصر 
ُب ُمعاعبة الكائنات اعبمادية؛ َأي األجساـ اؼبادية البحتة وِإلباسها صورًا 

 دوف ُأخرى.

تلط ىذا بعمل الفبلح؛ أَلف الفبلح كما قلنا يُعاِب كائنات وال ىب
حية، فعماؿ مناجم الفحم الذين ينزلوف ِإٔب َأعماؽ اأَلرض لنحت الصخور 
واستخبلص الفحم منها ِإمبا يؤدوف عمبًل وبتاج ِإٔب قوة عضلية وُمقاومة 

 عنيفة للتغلب على مادة صلبة.

ذات اغبرارة اؼبرتفعة لتفريغ وعندما يفتح ُعماؿ صهر اغبديد األفراف 
السائل اغبديدي ُب قنوات فِإهنم يتحوطوف َأكرب ربوط أَلهنم يُعاعبوف مادة 
خطرة، َأما ُعماؿ صناعة النسيج فِإهنم ِإذ يتتبعوف ُب انتباه فائق مبو اؼبادة 
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اؼبنسوجة فِإمبا يرقبوف ما تعجز اآلالت عن َأدائو؛ َأعٍت القياـ إِبصبلح ما 
 اػبيوط أَلهنم َأماـ مادة مرنة.ينقط  من 

كلها من   –وغَت ذلك  –اؼبادة الصلبة واؼبادة اػبطرة واؼبادة اؼبرنة 
عآب اؼبادة، وكبن ِإف أحصينا صبي  أنواع اؼبهن الصناعية فسنجد العامل 
دائًما على صلة ابؼبادة، والُعماؿ ىم الوحيدوف الذين يتصلوف ابؼبادة، َأما 

دف فهم مهما اختلفت مهنهم فبل يُعاعبوف اؼبادة، غَتىم من الناس ُب اؼب
وِإمبا يقوموف أبَِعماؿ من شأهنا أف زبلق وأف تنمي وأف توثق نوًعا من 

فُمستخدمو «. العبلقات بُت الناس»العبلقات اليت يُبكن أف ُنسميها 
التجارة والُتجار واؼبوظفوف واألطباء واحملاموف واؼبدرسوف والفنانوف وغَتىم 

س يعمل ُب الصناعة ىم على صلة ُب أعماؽبم ابإِلنساف، دبعٌت أهنم فبن لي
يغذوف بعملهم الروابط بُت ِإنساف وِإنساف، سواء َأكانت تلك الروابط 
على سبيل تلقي األوامر والطلبات كموظفي اغبكومة وُمستخدمي التجارة 

على  َأو على سبيل ِإعطاء األوامر واإِلرشادات كرؤساء العمل واألطباء، أو
سبيل ِإيقاظ الشعور وتوجيو اؼبدارؾ كالفنانُت واؼبدرسُت، َأو على غَت ذلك 

 من الُسبل.

قد تبدو تلك الروابط أحيااًن غَت واضحة، خذ مثبًل فريق الكتبة 
 واحملاسبُت الذين يقضوف وقتهم ُب اإِلنشاء والتحرير وتسجيل اغبساابت. 

ال شك َأف الكتابة ىنا تقـو مقاـ الكبلـ؛ أَلف ىؤالء َأمبا يكتبوف 
لتصل كتاابهتم ِإٔب غَتىم من الناس عاجبًل أـ آجبًل، فهم ِإذف يعملوف كما 
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لو كانوا جبوار ؿُبدثيهم ومن ٍب عنايتهم جبودة اػبط ووضوح العبارة ونظافة 
 الورؽ.

عات عملو ِإال على العكس من ذلك العامل فهو ال يتصل طواؿ سا
ابؼبادة، ابلطب  ىو كثَتًا ما يتلقي أوامر رؤسائو فيظن أَنو يتصل ُب عملو 
ابلناس، ولكن تلك صلة ذات طرؼ واحد، دبعٌت أَنو عند تنفيذه لتلك 
األوامر تنقط  صلتو ابلناس ويتبلشى من ذىنو تصور اإِلنساف لئِلنساف، ِإذ 

تغلب على مقاومتها دبقاومة يعكف بكليتو على ُمعاعبة اؼبادة وحدىا لي
 مثلها فتمؤل نفسو حينئذ تصوراتو للمادة وعبلج اؼبادة. 

وال شك َأف تلك الصلة ذات الطرؼ الواحد؛ َأي الصلة اليت طرفها 
اآلخر اؼبادة نفسها ىي اليت تربر ُب َأعيننا تشبيو العامل نفسو ابآللة اليت 

ب  اإِلنساف أو العقل ؼبا يستعملها، تلك اآللة اليت ربمل وىي ُب يده طا
تقـو بو من الدقة ُب العمل، على حُت أَنو ابلنظر ِإليها من جهة ذلك 
العضو الذي يتناوؽبا ويسَتىا فِإهنا تفقده طابعو اإِلنساين أبَِف تصَته خشًنا 
صلًبا ُمشوًىا كما تطبعو بطابعها اآلٕب اؼبيكانيكي فيكوف بذلك كلو أقرب 

 سها.:ِإٔب اؼبادة اعبامدة نف

لكل ذلك نتائج نفسية ُب حياة الُعماؿ يُبكن َأف نشَت ِإٔب بعضها، 
فالُعماؿ مهما اختلفت طبائعهم الفردية يتميزوف بروح قليلة اؼبرح ونفس 
ُمنقبضة، وىذا طبيعي لكل من عاش َأكثر يومو بعيًدا عن اجملتم  وُب عزلة 

ؿ على الشراب ُب م  األشياء اؼبادية، لذلك نراىم يطلبوف اؼبرح ابإلقبا
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الببلد اليت ال ربرمو، ولست أعرؼ طائفة من الناس ينتشر بينها الشراب 
مثل طبقة العماؿ، كذلك ىم يبدوف كثَتًا من عدـ االكًتاث ابجملتم  فبل 
وبفلوف بتقاليده وآدابو ألهنم ينسوف اجملتم  ُب طرؼ كبَت من حياهتم 

جتماعية أي يتوحشوف ُب اليومية وىم لذلك ينفروف أيًضا من اغبياة اال
طباعهم وإف كنوا ُب الوقت عينو أكثر الناس سباسًكا فيما بينهم أي رغبة 
ُب االرباد أبمثاؽبم فبن يعاعبوف اؼبادة، ىم يبيلوف إٔب العنف واػبشونة ُب 
إبراز عواطفهم ومطالبهم وردبا عرب إقباؽبم العظيم على الرايضة البدين عما 

نة ونفسوىم من عنف، يعزو إليهم كثَت من اكتسبتو أجسامهم من خشو 
اؼبؤلفُت انصراًفا عن الفضائل اػبلقية واكببلاًل واضًحا ُب األسرة ويعللوف 
ذلك بتدىور ُب العقائد الدينية عندىم مصدره انعزاؽبم م  اؼبادة دوف كل 
القيم اليت تشغل أذىاف اجملتم ، ويؤيدوف آراءىم ابإلحصاءات الدالة على 

ائس ُب األحياء العمالية وازدحامها ُب غَت تلك األحياء، كما اقفار الكن
يؤيدوهنا دبشاىداهتم عن حب العماؿ لؤلغاين اؼبتهتكة اؼبكشوفة واستعماؿ 
األلفاظ البذيئة على مسم  من أوالدىم، ىذا واستعداد العماؿ للتبذير 
أمر مشهور وقد يعرب عن احساسهم بتوقف الكسب على قوة سواعدىم 

 على الطبيعة كالفبلح أو على الفهم واؼبهارة كأصحاب اؼبهن وحدىا ال
 األخرى.

تلك عناصر أولية قد تعُت على تكوين سيكولوجية عمالية يستهدى 
إٔب اغبظَتة الكربى « ال عادهتم»هبا اؼبعنيوف بشئوف العماؿ وتنظيم حياهتم 

ألنو قد اتضح لنا اآلف أف العامل أو « ال عادهتم»للمجتم ، وأقوؿ 
ىبرج  العاملة بسب العزلة م  اؼبادة أثناء طرؼ كبَت من اليـو بل من اغبياة
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فعبًل عن اجملتم ، بل يبكن القوؿ أف اجملتم  نفسو ىو الذي انساؽ بنوع 
إٔب عزؿ  –ضرورة االتصاؿ ابؼبادة الستخدامها  –من الضرورة الطبيعية 

 بعض أجزائو أو أعضائو للقياـ بذلك االتصاؿ.

إذ اجملتم  إمبا وبتل مكانو بُت الطبائ  اؼبادية وىو يريد ُب الوقت 
نبها فبلبد لو من أف يضحي جبزء منو وأف يضطره إٔب تلك عينو أف يتج

الصلة اؼبؤؼبة حًقا من حيث نتائجها ألهنا سبن  ُب هناية األمر فريًقا من 
الناس وىم العماؿ من الربح اؼبعنوي والصعود إٔب اؼبراتب اؼبختلفة الناذبُت 

اؼبناسبة إٔب عن االشًتاؾ ُب اغبياة االجتماعية العامة، وبق لنا أف نعود هبذه 
تعريف الفيلسوؼ الثاقب الرأي ىنري برجسوف لئلنساف والذكاء اإلنساين 

ابلقدرة على صن  آالت وبصفة أخص على صن  آالت هبا تصن  آالت »
إذ يبكن أف نقوؿ إف اجملتم  بعزلو بعض أجزائو وتكوينو للهيئة « خرى

هبا آالت  العمالية قد قبح كل النجاح ُب صن  آالت )وىم العماؿ( يصن 
 أخرى أي يؤثر هبا على اؼبادة احمليطة بو.

قد يبدو ىذا التصور الذي نقدمو اآلف عن طبقة العماؿ متناقًضا 
بعض الشيء: أليس يبدو قولنا أف العماؿ ىبرجوف عن نطاؽ اجملتم  طيلة 
حياهتم وأنو من العسَت عليهم أف يعودوا إٔب أحضانو قواًل يتعارض م  

نا أبف العماؿ اجتماعيوف ألهنم وبتلوف الصدارة ُب كل الشعور السائد بين
مشكلة اجتماعية؟ أليست تنصرؼ أذىاننا إٔب العماؿ دوف غَتىم كلما 
قرأان ُب الصحف أو ربدثنا فيما بيننا عن اؼبسائل االجتماعية؟ نعم االمر  
كذؿ، ولكن ردبا كاف ذلك انذًبا عن اكتفائنا أبلفاظ غَت ؿبددة كل 
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الذي يقبل كثَتًا من اؼبعاين، وكبن إذا رجعنا « ؾبتم »ا لفظ التحديد وأوؽب
إٔب ما بسطناه من آراء فيما سبق من الفصوؿ فسنذكر أننا قلنا إف كل 
ؾبتم  إمبا يًتكز ذبمعو حوؿ قيمة عليا تبعث النشاط ُب أعضائو وتنمي 

يًضا الروابط بينهم وتدعوىم صبيًعا إٔب اؼبيل كبوىا واالشًتاؾ فيها، وقلنا أ
أف ىؤالء األفراد ال ينجحوف صبيًعا وعلى قدـ اؼبساواة ُب اؼبسانبة تلك 
القيمة العليا، ننبو اآلف إٔب أف ىذا اؼبعٌت احملدود للفظ ؾبتم  ىو الذي 
يبهد للتصور الذي نقدمو ىنا عن طبقة العماؿ: فالطبقة العمالية عندان ىي 

ؿ ابؼبادة من ولوج ذلك اعبزء من اجملتم  الذي حرمتو ضرورة االتصا
اؼبناطق اؽبامة ُب حياة اعبماعة فحـر بذلك من اؼبزااي اؼبادية وخاصة 

 اؼبعنوية الناصبة عن االقًتاب من تلك اؼبناطق.

وإًذا فإذا كاف الناس يضعوف العماؿ ُب منزلة أقل من منازؿ غَتىم 
 وىذا ىو مضموف اغبكم التقويبي الذي ازبذانه بداية –من سكاف اؼبدينة 

فإف مرج  ذلك ليس اغبط من عمل السواعد واليدين ابلقياس  –للبحث 
إٔب عمل الفكر والعقل، بل األرجح أف مرجعو ىو أف العماؿ يولوف 
وجوىم شطر اؼبادة فيخرجوف بذلك عن معًتؾ اغبياة االجتماعية 
وينصرفوف عن ـبتلف القيم اليت يتزاحم الناس عليها، ىذا ىو السبب 

 الذي يفسر مكانة العماؿ اؼبتواضعة بُت ـبتلف اؼبكاانت. البعيد واغبقيقي

ىناؾ اعًتاضاف ردبا يرداف على تصوران لطبقة العماؿ وقد يكوف ُب 
 اإلجابة عليهما إيضاح وأتييد ؽبذا التصور.
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االعًتاض األوؿ: قد يقاؿ مثبًل أف الصناعة أو اإلنتاج الصناعي 
خصص كل فرد ُب جزء أو اغبديث إمبا يقـو على تقسيم دقيق للعمل بت

مرحلة من العمل الكلي الذي ينتج وحدة مصنوعة، فبلبد إًذا من تعاوف 
« التعاوف»العماؿ صبيًعا ُب أداء ذلك العمل الكلي، فكيف ندعي م  ىذا 

أف العماؿ يعيشوف ُب عزلة م  اؼبادة؟ ىم على األقل غَت منعزلُت بعضهم 
نتاج أي يتعاونوف كل فيما عن بعض ألهنم يشعروف بوحدهتم البلزمة لئل

 ىبصو للوصوؿ إٔب اإلنتاج.

قبيب على ىذا االعًتاض أبف العزلة اليت نقصدىا ىنا ىي ليست 
عزلة العماؿ بعضهم عن بعض، وإمبا عزلتهم صبيًعا عن اجملتم  وأغراضو 
وروابطو اليت ربددىا القيم العليا فيو، وم  ذلك فإف التعاوف بُت العماؿ ُب 

ينفي عزلتهم بعضهم عن بعض ألنو تعاوف فٍت حبت ال ينتج عنو اإلنتاج ال 
 شعور بتجم  معنوي ذي صبغة إنسانية وكأنو ُب جوىره ذبم  ميكانيكي.

لنفرض أف عشرة من الرجاؿ يتضافروف ُب سحب جسم ثقيل، ىم 
ُب الواق  إمبا يضموف قواىم اعبسدية بعضها إٔب بعض فحسب، ولكنهم 

 وإنسانًيا ابؼبعٌت الصحيح ألهنم دبجرد انتائهم من ال يكونوف ؾبتمًعا عضوايً 
العمل ينصرفوف كل إٔب وجهتو دوف أف يكونوا قد قلبوا ُب نفوسهم أثناء 
عملهم تصورات إنسانية حبتة أي تداولوا فيما بينهم آراء وإحساسات 
ذات لوف إنساين فبا يتداولو الناس فيما بينهم، إذ أف ؾبتمعهم اؼبؤقت ىذا 

وده تصورات صناعية أي متصلة ابؼبادة، وما اعبسم الثقيل أو أي إمبا تس
آلة أخرى هبتم  العماؿ حوؽبا إال العائق أو اغبائل دوف التبادؿ بُت إنساف 
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وآخر، إذ يعمل كل عامل ُب دائرة اختصاصو فتتألف من ؾبموع أعماؽبم 
وحدة ما ولكن ىذه الوحدة ليست ابطنية كما ىو األمر ُب ؾبتمعات 

اس وإمبا ىي خارجية وىي تلك اآللة نفسها أو ذلك اغبائل وما ينتج الن
 عنهما.

وقد كاف األمر على خبلؼ ذلك ُب عهد الصناعات الصغَتة أي 
قبل نشأة الصناعة العصرية، كاف تقسيم العمل أي التخصص أمًرا غَت 

« صبيانو»معروؼ حبيث يصعب التمييز بُت عمل الرئيس وعمل رفاقو أو 
بينهم روابط ذات صبغة شخصية إذ عندما كاف يندب رفيق كما كانت 

للقياـ مقاـ رئيسو ُب اإلدارة فإنو كاف يراعي صبلت الرئيس بزابئنو ويعٍت 
ابلبي  والشراء واإلدارة إٔب جانب عملو، وكاف اؼبصن  فوؽ ىذا وحدة 
عائلية حبيث يطي  الرفاؽ أمر رئيسهم ويشعروف ُب الوقت عينو بشعور 

إٔب أسرتو، وكانت تنتظم اعبمي  عادات وآراء ونزعات واحدة،  انتساهبم 
كثَتًا ما قوهتا األعياد اليت كاف يقيمها أعضاء اؼبهنة الواحدة توثيًقا 
لعبلقاهتم الشخصية، فكانت ُب مصر مثبًل أعياد النحاسُت والسروجية 

 والغزالُت والصباغُت وغَتىم.

، فقد استأص لت الصناعة ُب وال يوجد شيء من ىذا كلو اليـو
صورهتا اغباضرة كل تلك العواطف والعبلقات اإلنسانية ألف الصناعة تقـو 
على طرؽ من طراز طرؽ العلم اليت ترمي إٔب استبعاد اعبانب الفردي أو 
اإلنساين ُب العامل لتصرفو بكليتو إٔب اإلنتاج وحده، ولذلك فهي زبضعو 

عليو حركتو وسرعة  وبصي Chronomètre« العداد الزمٍت»إٔب نوع من 
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إنتاجو فتتبلشى بذلك كل العوامل الفردية اليت سبيز العامل كإنساف من 
 الناس.

االعًتاض الثاين: قد يبدو من كل ما قدمناه من آراء أف عمل العامل 
ليس شاًقا فحسب بل ىو ال يتفق أيًضا وطبيعة اإلنساف ألنو يؤدي ُب 

ن صفات اإلنساف االجتماعي وأف هناية األمر إٔب أف يفقد العامل كثَتًا م
يضحي دبختلف القوى واؼبلكات النفسية اليت تؤىل غَته إٔب التدرج ُب 
ـبتلف اؼبراتب االجتماعية، ولكن هبب أال ننسى أف اإلنساف ليس عقبًل 
يتأمل معقوالت وإمبا ىو أيًضا إرادة ونشاط أي نزوع إٔب التسلط على 

كل عمل من األعماؿ الصناعية إمبا األشياء احمليطة بو، وليس من شك أف  
يصدر عن نزعات وملكات مغروزة ُب اإلنساف، وكبن ال نعجب بتلك 
األعماؿ إذا ٓب يكن األمر كذلك، أي إذا ٓب تعرب عن إيقاظ تلك القوى 
وشحذىا وارتقائها: نعجب مثبًل ابغبداد الذي يعرؼ ابلعُت اجملردة دوف 

الذي بسخنو إٔب حد االضبرار  استعماؿ مقياس اغبرارة كيف أف القضيب
قد بلغ درجة اغبرارة الكافية لطرقو، كذلك نعجب ابلعامل الذي يقدر 
ابللمس وحدة ثقل األشياء دوف التجاء إٔب اؼبيزاف، وإًذا فهناؾ ؾبموعة من 
القوى اغبسية والعملية فطر عليها اإلنساف ولكنها ال تظهر للعياف إال إذا 

 عآب األشياء، فإذا كاف العماؿ وخاصة اتسعت دائرة عمل اإلنساف ُب
اؼبتخصصوف منهم إمبا ينموف كل ُب مهنتو تلك القوى أو اؼبلكات العملية 
اؼبتضمنة ُب طبيعة اإلنساف كغَتىا من القوى النفسية، وإذا كاف اجملتم  من 
جهة أخرى إف ىو إال الوسط الذي ترقى وتشحذ وتتآزر فيو كل القوى 

لم ال ينظر اجملتم  إٔب ارتقاء قوى العماؿ الطبيعية لئلنساف، ف
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واستعداداهتم العملية نظرة اكبار وتقدير؟ وؼباذا ال ينزؿ تلك اؼبلكات 
منزلة ؿبًتمة كمنزلة ملكات الفنانُت والقضاة والعلماء والتجار؟ ىذا ىو 

 وجو االعًتاض الثاين.

ف لئلجابة على ىذا االعًتاض الذي يتضمن كثَتًا من الوجاىة هبب أ
مبيز بُت القوى اليت تصدر عنها اؼبهن واؼبهن نفسها، فمن اؼبؤكد أف تلك 

كحدة اغبواس ولباقة اغبركات وشدة اؼبقاومة اعبسمية وغَت ذلك   –القوى 
ىي موض  تقدير عظيم ُب اجملتم  وكبن نعجب دبن يتصف هبا ُب كثَت  –

ك إذا كنا من اغباالت كاغبرب والصيد واأللعاب البدنية، إال أننا م  ذل
نعجب براف  األثقاؿ ُب ميادين الرايضة فنحن ال نعَت التفاًًت إٔب اغبمالُت 
الذين وبملوف اغبقائب وأكياس اغببوب ذات الوزف الثقيل طواؿ ساعات 
عملهم بل نود لو أهنم ضبلوا ُب اؼبرة الواحدة أكثر فبا وبملوف عادة، 

هبيء من أف القوة اليت  فلماذا إًذا ىذا الفارؽ ُب التقدير، ىذا الفارؽ
أعجبنا هبا ُب اؼبثاؿ األوؿ قد ازبذت ُب اؼبثاؿ األخَت صفة اؼبهنة أي 
ربولت إٔب عمل راتب لو قانونو الذي هبيء من األشياء ال من اجملتم ، كلنا 
أعجب أشد إعجاب بقصة روبنسوف كروزو، فقد رأيناه يهبط جزيرتو 

سفينتو فإذا بو يبتكر كل اؼبهن وحيًدا دوف رفاقو الذين ذىبوا م  انقاض 
اليت يزاوؽبا عماؿ ـبتلفوف ُب ؾبتم  من اجملتمعات، فهو ُب آف واحد بناء 
وقبار وفبلح وصان  أسلحة، ولكٍت أخطئ ُب اغبقيقة إذ أقوؿ أنو كل 
ذلك ألنو إمبا استخدـ فقط ـبتلف ملكاتو واستعداداتو اليت تقـو عليها 

مهنة واحدة ابلذات ألنو ال يوجد ؾبتم   تلك اؼبهن دوف أف يزاوؿ ابلفعل
ُب تلك اعبزيرة يزاوؿ من أجلو مهنة ما، وإذف فِإعجابنا آت من رؤيتنا 
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للطبيعة اإلنسانية تنمي ـبتلف قواىا دوف أف تعوقها تصورات طبقية أي 
مهنية، وشأننا ُب ذلك شأف الصبية الذين هبهلوف اؼبهن ُب حقيقتها 

ة العماؿ ألهنم يتكشفوف ُب أنفسهم عن سر االجتماعية، فيعجبوف دبهار 
استعداداهتم اؼبختلفة دوف أف يدركوا ما تؤدي إليو من مهن، وتلك 
االستعدادات ال نقلل كبن الكبار من شأهنا وال هنمل تقديرىا إال لعلمنا 

 أهنا ازبذت صورة ميكانيكية أي ذبولت إٔب مهنة أي إٔب عمل راتب.

ناعي الذي ينصب على اؼبادة ىو غاية ابعبملة ُب اؼبهنة العمل الص
أما اؼبلكة أو االستعداد فهو وسيلة، أما ُب اللعب فإف تنمية اؼبلكات 
واالستعدادات اعبسمية فهو الغاية ُب حُت أف األعماؿ أو األلعاب 
الرايضية وما قد ينتج عنها أحيااًن من نتائج مادية فكلها وسائل، ولقد 

ومنهم العماؿ ؾبااًل إلبراز وتنمية قواىم  رغب بعض العلماء أف هبد الناس
واستعداداهتم الطبيعية، فأجروا أحبااًث وأسسوا معاىد ربت اسم )التوجيو 

بقصد اكتشاؼ مواىب األفراد  Orientation professionnelleاؼبهٍت( 
وانتخاب استعداداهتم وأتىيل كل منهم إٔب العمل الذي يتفق ومواىبو 

اض اجملتم  لؤلسف الشديد أف ىبص كل فرد من ولكن ؼبا ٓب يكن من أغر 
األفراد ابلعمل الذي يناسب استعداداتو القطرية حبيث يستطي  أف يربز 
مواىبو اؼبمتازة دبعٌت آخر ؼبا ٓب يكن من أغراض اجملتم  أف يرضي الناس 
من ىذه اعبهة فقد أصبح من الضروري للعيش أف تضحي اؼبلكات 

اؼبهن اؼبعروضة ُب السوؽ، وال يوجد عمل  واؼبواىب ُب سبيل األعماؿ أو
من ىذا النوع من األعماؿ اؼبعروضة إال وقد صَتتو اؼبهنة عمبًل فببًل راتًبا 

 أي ال صلة لو ابؼبواىب الطبيعية لئلنساف.
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نستخلص اآلف النتيجة اليت ىدفنا إليها ُب ىذا االعًتاض وىي أنو 
عند العماؿ فسبب ذلك ىو  إذا ٓب يقدر اجملتم  اؼبلكات اغبسية والعملية

أهنا أخذت طريق اؼبهنة فأصبحت ال تثَت عجبو واندىاشو كما تثَت مثيلتها 
 عند الرايضيُت مثبًل.

تلك ىي االعًتاضات اليت سبسكنا أبف ذبيب عليها ألهنا تسمح 
ابلتوس  ُب شرح التصور أو التعريف الذي قدمناه لطبقة العماؿ، وسنعود 

عرضنا للعامل من جهات أخرى وأوؿ تلك اعبهات إٔب ىذا التعريف عند ت
 (.Salarièالوض  القانوف للعامل، أعٍت جهة كونو أجَتًا )
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 الفصل السابع

 طبقة العنال )ب(

 االستهبلؾ ونوع اغبياة. (ٜٔ األجَت. (ٛٔ

(ٔٛ)  

لقد درسنا العامل ُب عملو ومزاولتو ؼبهنتو وانتهينا إٔب أف طبقة 
دبجموع الناس الذين ال صلة ؽبم »العماؿ يبكن أف تعرؼ من ىذه اعبهة 

ُب عملهم ابإلنساف أعٍت الذين ىم على صلة ابؼبادة والذين ىبرجوف عن 
، فالعامل يًتؾ اجملتم  خلف ظهره «نطاؽ اجملتم  طيلة ساعات العمل

عندما يدخل اؼبعمل، بينما يدخل اجملتم  م  صاحب العمل وم  اؼبهندس 
عند أدائهم ألعماؽبم يبقوف على  واؼبستخدـ ُب دور للصناعة ألف ىؤالء

صلة ابلوسط اإلنساين، وقد نبهت إٔب أننا سنتحقق من قيمة ىذا التعريف 
 «.أجَتًا»عند التعرض إٔب جهات أخرى من حياة العماؿ، وأوؽبا جهة كونو 

عن عملو، وطريقة ربديد ذلك األجر أمر « أجًرا»يتقاضى العامل 
جدير ابالعتبار، عادة يوجد تعاقد شفوي أو مكتوب بُت العامل وصاحب 

فقد قاؿ ضمنا بعبلقة بُت الناس، وال شك أف « تعاقًدا»العمل، ومن يقل 
العامل يفكر ُب ىذه العبلقة أو ُب ىذه التعاقد: ىو يفكر فيو عندما 

يومو أو أسبوعو فينتقل إٔب خزانة اؼبصن  ليتقاضى أجره، وُب كل  ينقضي
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غبظة من تلك اللحظات يقوؿ ُب نفسو إف التعاقد قد يفسح وكأنو عند 
استئنافو لعملو قد جدد عقده )القائم فعبًل( من ال جديد، ٍب ىو يفكر فيو 
أيًضا عندما يرغب ىو أو صاحب العمل ُب التحلل من ىذا التعاقد بقصد 
ذبديده بشروط جديدة، لننظر اآلف فيمن يتعاقد العامل معهم وُب موقف 
ىذا األخَت حياؽبم وُب نظرتو وحكمو عليهم وما ىباعبو من عواطف 

 وإحساسات عند مبلقاهتم.

يعمل العامل أحيااًن غبساب )زبوف( ينظر إليو كصاحب عمل 
(Patronوبعمل كذلك أحيااًن غبساب اؼبقاولُت ومنهم الصغَت )  واؼبتوسط

والكبَت، كما يعمل أيًضا غبساب الشركات واؼبصاّب اغبكومية، وىو 
ابلطب  ال يتصور ـبتلف ىؤالء اؼبستأجرين لو تصورًا واحًدا: فقد يكوف 
أحيااًن الفارؽ بينو وبُت صاحب العمل طفيًفا وىذا وبدث مثبًل عندما 

فسو إٔب جوار يكوف اؼبستأجر مقاواًل صغَتًا أو صانًعا يعمل ُب الوقت ن
أجَته، فتنشأ حينئذ عبلقات زمالة ترف  فيها الكلفة، وقد يفكر العامل 
أحيااًن ُب االستقبلؿ عن صاحب عملو أبف يؤسس مثلو دارًا صغَتة 
للصناعة، وُب ىذه اغبالة أيًضا ال يشعر العامل بوجود مسافة كبَتة تفصل 

العمل ىو بيو وبُت صاحب العمل، وُب حاالت أخرى قد يكوف صاحب 
اؼبلقن ألجَته أصوؿ اؼبهنة والرائد لو ُب مسالكها حىت إذا ما أخذ العامل 
حبظو منها انتقل إٔب مصن  كبَت، وىنا كذلك يبكن القوؿ أبف عبلقة 

تلك العبلقة اليت ربدثنا  –الرئيس برفيقو ُب العمل )أو األوسطى بصبيو( 
 تنمح سباًما.ٓب  –( ٚٔعنها ُب فجر الربجوازية اغبديثة )انظر: 
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واألمر على خبلؼ ذلك فيما يبدو عند العمل ُب معمل كبَت، إذا 
الرئيس أو اؼبدير ىنا ليس من طبقة مأجورة بل ينتسب إٔب وسط اجتماعي 
يرمقو العامل عن بعد، وأحيااًن كثَتة قد ال يكوف ذلك اؼبدير إال مستخدًما 

حب العمل عند صاحب العمل، فَتى العامل مديره ولكنو ال يرى صا
نفسو، فيتصوره عندئذ عن بعد شاس  ووبيطو خبياالت وأفكار تشف عن 
وجود مسافة بينهما ال تعرب، وكذلك الشأف عندما يتصور الشركة اؼبسانبة 

 أو ابألحرى مسانبيها الذين ال يعرفهم وال يلقاىم.

على أنو ليس من الضروري أف يعمل العامل ُب مصن  كبَت حىت 
ورات تباعد بينو وبُت مديره، إذ يكفي أف يوجد صاحب تتولد ُب نفسو تص

عمل صغَت يكوف قد بلغ مكانتو بعد جهد وكد عنيفُت فيميل إٔب اغبـز 
والشد م  إجرائو العماؿ حبيث يود ىؤالء لو أهنم بذلوا عملهم إٔب 
صاحب عمل كبَت، ومن جهة أخرى ال شك قد تنشأ أحيااًن، بل من 

ب األعماؿ الكبَتة وأعضاء الشركات الضروري أف تنشأ، بُت أصحا
الصناعية من جهة وبُت عماؽبم عبلقات آتزر تصل إٔب حد اإلخاء وذلك 
ُب فًتات ارتفاع أشباف منتجاهتم بصفة خاصة، ألف التفاىم بُت اعبمي  

 أجدى وسيلة لبلستفادة إٔب أقصى حد من ذلك االرتفاع.

يكنها العامل ُب كل تلك اغباالت ومهما يكن نوع العاطفة اليت 
ؼبستأجرة ونوع العبلقة الشخصية اليت قد تنشأ بُت الطرفُت، فإف ىناؾ أمًرا 
اثبًتا ال يتغَت: وىو أف األجور والشروط اليت ربدد وفقها قيمتها ال ىبتلف 
كثَتًا من مستأجر إٔب آخر بل قد ال زبتلف إال اندرًا جًدا كما لو كاف 
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عليو ُب السوؽ، وىذا أمر  ىناؾ شبن أو سعر متعارؼ للعمل ومتفق
يستوقفنا اآلف، إذ اؼبسألة اؽبامة اليت سنواجهها ىنا ىي ما أيٌب: إذا كاف 
العامل يتقاضى أجًرا واألجر نوع من اؼبكافأة عن العمل فهل ىناؾ فرؽ 
حقيقي بُت الشروط اليت ربدد وفقها األجور وبُت شروط الربح التجاري 

باء واحملامُت، وبصفة أخص ىل تتميز ومكافآت أرابب اؼبهن اغبرة كاألط
األجور عن مرتبات اؼبوظفُت واؼبستخدمُت ُب التجارة والصناعة؟ ومن جهة 
أخرى ىل شروط ربديد أجور العماؿ ىي من نوع خاص حبيث نستطي  أف 
نرمق خبلؽبما اؼبكانة الدنيا للعماؿ؟ سنرى عند هناية اإلجابة عن ىذه 

 قدمناه لطبقة العماؿ.اؼبسألة ما يؤيد التعريف الذي 

، وتلك Force de travail« قوة عملو»لقد قيل إف العامل يبي  
عبارة مشهورة وال شك صادقة ولكن هبب م  ذلك امعاف النظر فيها، إذا  
كاف العامل يبي  قوتو العملية فهو عرضة فيما يلوح للربح واػبسارة كما 

للعمل؟ ىنا نستعرض ىو الشأف ُب كل بضاعة تباع، أبي معٌت نفهم البي  
 أواًل الطرؽ اؼبختلفة اليت تفرض وفقها األجور.

يعرؼ علم االقتصاد السياسي طرًقا ـبتلفة لفرض األجور، أي لبي  
العامل لقوتو العملية، وىي على اختبلفها ترد إٔب طريقتُت أساسيتُت: 
األجر على الزمن واألجر على القطعة، االجر الزمٍت ىو اؼبكافأة اليت 

اضاىا العامل لقاء عملو عدًدا معيًنا من الساعات ُب اليـو أو من األايـ يتق
ُب األسبوع، واألجر على القطعة أو القط  ىو األجر الذي يتقاضاه لقاء 
إقبازه وحدة أو وحدات من إنتاج معُت دوف أف يفرض عليو زمن معُت 
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اج، والواق  إلنتاجها وىذا ما هبعلو يتمت  بقسط من اغبرية الفردية ُب اإلنت
أف العامل الذي يؤجر على القطعة أو القط  يتمت  حبريتُت: أوؽبما حريتو 
ُب زايدة كسبو إذ ليس عليو إال أف يصن  عدًدا أكرب من القط  اؼبطلوبة 
ليزيد مكسبو واثنيتهما حريتو ُب التصرؼ ُب سرعة انتاجو حسبما سبليو 

لة األجر الزمٍت فهو ال عليو مشاغلو ورغباتو ومزاجو الشخصي، أما ُب حا
يبلك إال حرية واحدة: ىو ال يبلك حرية زايدة كسبو ولكنو يبلك ولو ُب 
الظاىر فحسب حريتو ُب التصرؼ ُب سرعتو وذلك أبف يبطئ مثبًل ُب أداء 
عملو، ونقوؿ ولو ُب الظاىر ألنو لو كاف االمر غَت ظاىري فحسب 

حملضة لكل واحد من ألصبح اإلنتاج الصناعي رىن الرغبات الفردية ا
العماؿ وىذا ال تؤيده مشاىدة النظم الصناعية أاًي كانت إذ ىناؾ ُب كل 
مصن  حركة راتبة لئلنتاج ال يبطئ العامل عنها وال يزيد ُب أوقات اإلنتاج 

 العادي وتلك اغبركة عينها ىي اليت تذىب ابغبرية اليت نتحدث عنها.

أظهروا دائًما عداء كبو  على أنو من الثابت أف العماؿ ُب ؾبموعهم
ربديد األجر على أساس القطعة وآثروا العمل على أساس الزمن، وأسباب 
ذلك ال زبفى على اللبيب، وإذا حاوؿ أحيااًن أصحاب العمل أف يعدلوا 
عن األجر الزمٍت إٔب األجر على القطعة فإمبا ىم يفعلوف ذلك الستدراج 

يستنهض اؽبمة مثل الفائدة  العماؿ إٔب اإلنتاج اؼبرتف  ألنو ال شيء
الشخصية والكسب اؼبتزايد فإذا ما بلغ إنتاج العمل منتهاه دبقتضى ىذه 
الطريقة فقد وبدث أف يعود صاحب العمل إٔب طريقة األجر الزمٍت مطالًبا 

دبا أنكم أنتجتم كذا »إايىم أبقصى ما وصلوا إليو من إنتاج إذ يقوؿ ؽبم: 
حبرية اإلنتاج والكسب فنحن نطالبكم من القط  عندما كنتم تتمتعوف 
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، نبلحظ فورًا أف العامل «ابإلنتاج نفسو ألننا نعلم اآلف أنكم تستطيعونو
قد فقد ُب ىذا الوض  صبي  حرايتو اليت ربدثنا عنها فهو قد فقد حريتو 
ُب زايدة كسبو ألنو يعامل اآلف على أساس الزمن، كما أنو فقد حريتو ُب 

وده، وينتج عن ىذا كلو أف البضاعة اليت يبيعها التصرؼ ُب سرعتو وؾبه
العامل ال يبلك حريتو ُب التصرؼ فيها كما ىو اغباؿ عند التاجر إذ ليس 
من السهل عليو أف يتبلعب فيها أو أف يغَت من كمها وكيفها، أعٍت أهنا ال 
تقبل التجزئة والبي  ابلقطاعي بقصد الربح اؼبتزايد وتلك البضاعة ليست 

ها كًما معيًنا من العمل وإمبا ىي كما الحظ حبق كارؿ ماركس قوة ُب حقيقت
العامل أو قدرتو على العمل، تلك القوة اليت يتصرؼ فيها صاحب العمل 

 دبلء حريتو ويستغلها إٔب أقصى حد كما رأينا.

بعد أف استعرضنا طرؽ األجر نعود إٔب تفهم بي  العامل لعملو على 
للمقارنة بُت التاجر والعامل، إذا قاران  ضوء بي  التاجر لبضاعتو وذلك

البي  عند كل فسنرى فورًا أف أصوؿ التجارة ىي أف يشًتي التاجر بضاعة 
بثمن ما ٍب يبيعها بثمن أعلى وإال ؼبا أصبحت التجارة مهنة، والعامل كم 
قلنا يبي  قوة عملو، ولكن ىل ىو اشًتاىا وفبن اشًتاىا وكيف يستطي  أف 

اسي؟ لقد الحظ مؤلفاف من أقطاب االجتماع واالقتصاد يعرؼ شبنها األس
وزوجتو بياتريس  Sydney Webbالسياسي وأعٍت اإلقبليزيُت سدين وب 

Beatrice  ُب كتاب ؽبما من أمت  الكتب عنوانوThe Industrial 

Democracy  مبلحظة جد صائبة وىي أف الناس ُب كل العمليات
ارة والصناعة ىم مشًتوف وابئعوف: االقتصادية اليت تتم ُب ميداين التج

فصاحب الصناعة يشًتي مواده األولية وآالتو ٍب ىو يبي  إنتاجو، وًتجر 
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اعبملة يشًتي ذلك اإلنتاج ويبيعو إٔب اؼبستهلكُت وىم اعبمهور، وإًذا 
فكلهم مشًت ابئ  ُب آف واحد، إال األخَتين أي الزابئن، ويضيف اؼبؤلفاف 

ف البائ  ىو دائًما ُب مركز أقل من مركز اؼبشًتي اؼبذكوراف أنو من البُت أ
على شريطة أال يكوف األخَت ُب حاجة ماسة للشراء كما وبدث إابف 
اغبروب مثبًل، وضعف مركز البائ  آت من وظيفتو نفسها أي من اضطراره 
إٔب البي  على أية حاؿ ألنو إف ٓب يب  فإنو يفقد عملو ووظيفتو االقتصادية، 

ذلك اؼبشًتي فهو ُب مركز أقوى وإف ٓب يفطن إٔب تلك  وعلى العكس من
القوة، وىو إف فطن إليها فحاوؿ تنظيمها على ىيئة ما واستخدامها 
فسيحصل حتًما على شروط أنسب ُب الشراء فبا يزيد ُب ضعف مركز 

إف مركز العامل ُب تلك  –وىو ما ىدفنا إليو  –البائعُت لنبلحظ اآلف 
قتصادية ىو أضعف اؼبراكز وأقلها خطًرا ألنو السلسلة من العمليات اال

ليس إال ابئًعا فحسب أي ٓب يشًت قواه العملية من أحد ما وبذلك يكوف 
العامل الرجل الوحيد الذي ال يربح رحًبا حقيقًيا ألف الربح كما نبهنا ىو 

 الفرؽ بُت شبن الشراء وشبن البي ، وليس ٍب شراء عند العامل.

لنبلحظ اآلف أف كارؿ ماركس قد تنبو إٔب مثل ىذا الضعف ُب مركز 
العامل من حيث ىو مأجور وعرب عنو بطريقتو اػباصة كما يتضح من فقرة 

عندما يتحدث عن الرجل ذي الداننَت والعامل بعد أف  Capitalُب كتابو 
ا نستطي  أف نشاىد اآلف تغَتً »يتم بينهما التعاقد على العمل، فهو يقوؿ: 

ُب مبلمح بطلي تلك الدراما، فكانز الذىب الذي يدف  األجر أي 
صاحب الداننَت يفتتح الدراما الرأظبالية، على حُت أف صاحب القوة 
العملية أعٍت العامل يتب  األوؿ كما لو كاف ملًكا لو، أوؽبما يتصن  األنبية 
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هما فيلوح ويبتسم ابتسامة االنتصار ويبدو أنو يقود ابلدور األوؿ، أما اثني
عليو اػبجل ويبدو كأنو يقـو متبوعو، ومثلو ُب ذلك مثل من ابع جلده 

 وال ينتظر بعد ىذا إال أف يدبغ ذلك اعبلد.

لقد أدى بنا ما تقدـ إٔب نتيجة سلبية فحسب إذ كبن ال نعلم عن 
األجر إال ما ليس من جوىره، أعٍت أننا نعلم أنو ليس رحًبا أو مكسًبا كما 

التجارة وكبن إذا استطعنا أف مبيز هبذا مركز العامل عن مركز ىو الشأف ُب 
غَته من الناس الذين يبارسوف التجارة ومنهم من غَت شك أصحاب اؼبهن 
اغبرة كاألطباء والفنانُت، إال أننا ال نرى إٔب اآلف الفارؽ بُت العماؿ وبُت 

لقاء  اؼبوظفُت واؼبستخدمُت ألف ىؤالء األخَتين يتقاضوف أيًضا مرتبات
أعماؽبم كما أهنم ال يعرفوف أشباف قوهتم العملية، إذ ىم يبيعوهنا دوف معرفة 
أبشباهنا، فهم إًذا ليسوا ذبارًا وذلك فبا يقرب بُت مركزىم ومركز العماؿ، 

 وم  ذلك فنحن ال نسميهم عمااًل أو أجراء.

 Coursما ىو األجر ُب عرؼ االقتصادين؟ يقوؿ سيمياف ُب دروسو 

d’Economie Politique« : إف األجر ىو مقدار من النقود ُب مقابل كم
، ىذا التعريف يعرب من غَت شك عن التصور السائد «من العمل اؼبادي

بُت العماؿ وأصحاب العمل ُب آف واحد فيما ىبتص ابألجر، لننظر إٔب 
العماؿ كيف يتصوروف ربديد أجورىم وأي اؼببادئ يعتمدوف عليها، يبكننا 

قاـ أف نفحص تلك الفًتات اليت قلت عنها إف تصور التعاقد ُب ىذا اؼب
على أجر ما وبتمل اؼبكاف األوؿ ُب نفس العامل وأعٍت هبا الفًتات اليت 
وباوؿ فيها العامل أو صاحب العمل تغيَت التعاقد، فسيتيح لنا ىذا 
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الفحص معرفة وجهة نظر الطرفُت اؼبتعاقدين فيما يتعلق ابؼببادئ اليت 
 عليها ُب ربديد األجور ويصرحاف هبا ُب غَت مواربة.يعتمداف 

من اؼبستحسن أال تستوقفنا الفًتات اليت يداف  فيها العماؿ عن 
لعمل »أنفسهم عند زبفيض أجورىم، ألهنم يثَتوف وقتئذ مبدأ كاآلٌب: 

بعبارة أخرى ىم  A travail ègal, Salaire ègal« مساو أجر مساو
 اآلف ىذا األجر اؼبعُت ودبا أننا نقـو اآلف بنفس يقولوف دبا أننا تقاضينا إٔب

العمل فبل سبيل أو مربر لتخفيض األجر، ىذا مبدأ من مبادئ العدالة 
ولكنها العدالة  كما بتصورىا العماؿ أي العدالة اليت تصطدـ بقوة 

 األحداث الواقعية واألزمات االقتصادية.

كس ذلك أي إٔب ويستحسن أف ننظر إٔب الفئراف اليت وبدث فيها ع
الفًتات اليت يطالب فيها العماؿ بتجديد العقد لزايدة األجر، أي مبدأ 
يلجأوف إليو وقتئذ؟ ُب الغالب ىم وبتجوف ابرتفاع أشباف اغباجات الضرورية 
كاؼبأكل واؼبلبس، ولكن ىذا اؼببدأ هبب أيًضا أال يستوقفنا طويبًل ألنو 

ابستمرار، تلك حالة فكرية ال  يبكن القوؿ أبنو أمر دائم أو حالة قائمة
ينفك العماؿ عن الشعور اؼبتصل هبا: فهم يشكوف حبق ويتأؼبوف دائًما ألف 
أجورىم ال تكفي لسد أبواب اغباجيات، ودبا أهنم وبتجوف دبثل ىذا اؼببدأ 
دائًما فليس من اؼبستطاع االعتماد عليو ُب تفهم اغبالة اعبديدة اليت تطرأ 

 ح عندما يطالبوف ابلزايدة ُب األجور.عليهم فيصادفوف النجا 
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وقد يكوف من اؼبستحسن إًذا أف نقف عند مبدأ كمبدأ الرخاء 
االقتصادي وارتفاع األسعار، وذلك اؼببدأ ىو حالة من اغباالت الطارئة 
اليت نومئ إليها، فالعماؿ عندما يلحظوف أف أسعار اؼبنتجات بصفة عامة 

اهنا وأرابحها يذىبوف إٔب أف صاحب ومنتجاهتم بصفة خاصة قد ارتفعت أشب
العمل ينبغي أال هبٍت الثمرة وحده وأنو هبب أف يقاظبهم األرابح، كذلك 
يصادؼ العماؿ قبواًل عندما يطالبوف ابلزايدة للمساواة بينهم وبُت عماؿ 
آخرين ُب مصان  ومناطق أخرى ُب اإلقليم الذي يعيشوف فيو، ُب ىاتُت 

ما أيخذه العماؿ على صاحب العمل ىو رغبتو ُب اغبالتُت يبكن القوؿ أبف 
أف يستفيد وحده إابف الرخاء من زايدة أشباف منتجاهتم، أو رغبتو ُب أف 
يستفيد وحده من االختبلؼ ُب األجور بُت الصناعات واؼبناطق اؼبتباينة ُب 

 بلده.

واألمر اؽباـ الذي نستنتجو من ىذه اؼببلحظة ىو أنو توجد ُب نظر 
قة بُت األجر وشبن اؼبنتجات، وأعٍت بذلك عبلقة كمية العماؿ عبل

Rapport quantitatif وىذه العبلقة ىامة ُب ذاهتا ألهنا تسمح أبف ،
نذىب إٔب أبعد من ذلك: ألننا لو قلنا إف ىناؾ عبلقة كمية بُت الثمن 

العمل الذي يؤديو العامل  valeurواألجر وعلمنا أف األجر ىو قيمة 
اـ كمُت األوؿ الثمن والثاين العمل، وعلى ىذا فالعماؿ لوجدان أنفسنا أم
أي مقدار كغَته من األشياء اؼبادية اليت تقاس « كًما»يتصوروف العمل 

 .homogèneوابلتإب شيًئا متجانًسا 
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واغبقيقة أننا لو نظران إٔب العمل نظرة أعمق ؼبا وجدانه ُب جوىره  
يعتها وخصائصها أهنا غَت كًما متجانًسا: فاألعماؿ ـبتلفة وتبدو ُب طب

متحدة أو متجانسة كما أف اجملهودات اليت يتطلبها كل منها ليست 
متشاهبة إذا انتقلنا من صناعة إٔب أخرى )من صناعة الساعات مثبًل إٔب 
صناعة خطرة كصناعة البارود(، كذلك زبتلف ساعة من العمل لعامل من 

ويبكن أف يقاؿ أيًضا  العماؿ حسب اختبلؼ أجزاء اليـو وأايـ األسبوع،
إف العمل ال ىبتلف ابختبلؼ السهولة والصعوبة واألمن واػبطر فحسب 
بل ابختبلؼ اؼبلكات واالستعدادات للعماؿ أعٍت ابختبلؼ طبائعهم 
الفردية، إذ ليس من شك أف ساعة من العمل تتطلب من عامل كسوؿ أو 

ألصوب أف غيب ؾبهوًدا أشق فبا تتطلبو من عامل نشط ذكي، وإًذا فا
العمل ليس كًما متجانًسا وم  ذلك فليس من شك أف العماؿ يتصورونو  

 كًما متجانًسا وىذا التصور ىو الذي يهمنا ىنا.

: ٓب يًتدد أىم valeurكبن ىنا ُب قلب اؼبسألة االقتصادية للقيمة 
االقتصاديُت أمثاؿ آدـ ظبيث وريكاردو وكارؿ ماركس ُب الزعم أبف العمل 

يمة ولباهبا وأف قيمة اؼبنتجات اليت تنتج عن العمل هبب أف ىو جوىر الق
( فإذا كاف االمر كذلك Unitès de travailتقاس بوحدات عملية )

فالعمل كم يقبل القسمة إٔب وحدات أو أجزاء وقد بينا خطأ ىذا الرأي 
وم  ذلك فنحن أماـ أمر واق  وىو أف العماؿ وأصحاب العمل أيًضا 

 لنحو.يتصورونو على ىذا ا
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كيف يُفسر االقتصاديوف ىذا التصور؟ ىا ىو نص لكارز ماركس 
حيث  Capitalتغلب عليو التجريد ويوجد ُب أوائل كتابو عن رأس اؼباؿ 

وإٔب  Valeur d’usageيقسم ماركس القيمة إٔب قيمة استعماؿ أو انتفاع 
فلؤلشياء عنده قيمة استعماؿ أو  Valeur d’echangeقيمة استبداؿ 

تنجم عن نفعها وفائدهتا، وؼبا كانت األشياء من جهة نفعها زبتلف  انتفاع
جد االختبلؼ فيما بينها فبلبد لفهم إمكاف تبادؽبا فيما بينها من قيمة 
أخرى، فاألشياء يبكن تبادؽبا ألف ؽبا كذلك قيمة استبداؿ أي ألهنا ترد 

يقوؿ صبيعها إٔب قاسم مشًتؾ بينها، ولكن ما ىو ىذا القاسم اؼبشًتؾ؟ 
ولكنو العمل يتصوره على كبو خاص جًدا، فهو ليس « العمل»ماركس إنو 

ىذا أو ذاؾ العمل اؼبعُت اعبزئي، وإمبا العمل بصفة عامة أي العمل ككم 
إذا أغفلنا قيمة االستعماؿ فإنو »ؾبرد متجانس، ىو يقوؿ دبناسبة السل : 

نتاج بغض لن يبقى للسل  من صفة غَت صفة كوهنا منتجات العمل، فاإل
النظر عن قيمتو االنتفاعية ليس ىو ىذه اؼبائدة أو ىذا البيت أو ىذا 
اػبيط أو أي شيء آخر ينتف  بو، كما أنو ليس ىو نتيجة عمل النجار أو 
البناء أو الغزاؿ أو أي عمل معُت آخر، وذلك ألف انتفاء صفة النف  

ورة اليت انتجتها لؤلشياء اؼبذكورة يستتب  انتفاء صفة النف  لؤلعماؿ اؼبذك
... وال تتميز تلك األعماؿ أحدىا عن اآلخر بل ترد صبيعها إٔب العمل 

 «.اجملرد أي إٔب العمل اإلنساين ُب بساطتو ونقائو

وإف كاف  –لقد أاثر ىذا التصور لعمل إنساين ؾبرد ال تنوع فيو 
بعض االعًتاضات الوجهة منها  –متضمًنا ُب كل األعماؿ اعبزئية اؼبتنوعة 

ما أشران إليو من صعوبة توحيد األعماؿ اؼبختلفة ال من حيث الكم 
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أيًضا، وم  ذلك فإف ما  qualitèوالشدة أو العناء بل ومن جهة الكيف 
ا ىنا ىو أف ماركس وصف لنا ُب عبارات ميتافيزيقية ذلك التصور يهمن

الكمي للعمل الذي يسود أذىاف العماؿ، وىؤالء ُب كل تصرفاهتم إمبا 
يعربوف عن ىذا التصور وفبا يرجحو عندىم ىو أف ىناؾ تعريفة أو تسعَتة 
معينة لؤلجور ُب السوؽ وأف األجور موحدة ُب ـبتلف اؼبهن وأف ارتفاع 

 ار اؼبنتجات يؤدي إٔب ارتفاع األجور.أسع

كيف نشأ ذلك التصور عند العماؿ أنفسهم؟ قلت إين ال أعتقد أف 
العمل كم وىو ال يصبح كذلك إال إذا نظران إٔب اإلنساف من الناحية 
اؼبيكانيكية واعبسمية، بيد أف اغبقيقة ىي أف العمل يفًتض وجود صفات 

ية طبيعية مثل اغبالة اليت كانت أخرى غَت تلك لننظر إٔب حالة اقتصاد
اجملتمعات عليها قبل التطور االقتصادي اؼبعروؼ اآلف أي قبل إدخاؿ 

يبكن افًتاض أف العمل ُب تلك اجملتمعات الزراعية ُب الغالب ٓب « النقد»
يكن يقاس ابؼبقدار، إذ ردبا كاف قد سادىا نظاـ شيوعي أو ردبا كاف الناس 

يامهم بعمل من األعماؿ، أو ردبا كاف وبسب يُكافأوف على كبو ما عند ق
حساب أقدامهم وتفانيهم ُب اػبدمة أعٍت حساب صفات نفسية ومعنوية، 
والعمل ٓب يتغَت ُب طبيعتو وجوىره ابالنتقاؿ إٔب حياة اقتصادية قوامها 
العملة فهو ما برح عنصًرا غَت كمي، فإذا تصوره العماؿ على كبو كمي 

اد القائم على العملة أي االقتصاد الذي يقيس فما سبب ذلك إال االقتص
اؼبنتجات واػبدمات بقدر من النقود، إذ لكي ىبض  لنظاـ العملة ولكي 
يصبح موضوًعا للتبادؿ البد أف هبري ؾبرى السل  األخرى، وإًذا فمنذ 
دخولنا ُب اقتصاد نقدي أصبح العمل ُب ظاىره كًما، دبعٌت آخر ىو ٓب 
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أدى على تصور جديد عنو، فالوسط اػبارجي أي  يتغَت ُب طبيعتو ولكنو
البيئة االقتصادية واالجتماعية ىي اليت لونت العمل هبذا اللوف وعودتنا أف 
نقيسو كما تقاس األشياء، ىذا ىو التفسَت اغبقيقي للتصور الكمي السائد 

 بُت الناس عن طبيعة العمل.

اؿ وأسس نستطي  اآلف أف مبيز على كبو سليم بُت أسس أجور العم
مرتبات اؼبوظفُت واؼبستخدمُت، فالعماؿ يتقاضوف أجورىم على أساس 
شيء يعتربه الناس كما يقبل العدد والقياس، وىذا ما هبعلنا عند تقديران 
ألعماؽبم أو إنتاجهم ال كبسب حساب صفاهتم الشخصية واإلنسانية، إذ 

دىم إال  ال ننظر إال إٔب كم العمل الذي ننتظره منهم وال نعترب ؾبهو 
كمجهود إٓب ميكانيكي، أما اؼبوظفوف واؼبستخدموف فيكافأوف على 
أساس آخر إذ ىم يؤلفوف ُب الواق  عصب اإلدارة والتوجيو ُب كل 
مصلحة حكومية أو مؤسسة اقتصادية بل ىم اؼبؤسسة نفسها، لذلك 
تسوي مكافآهتم على أسس ـبالفة وقواعد عامة وبسب فيها حساب 

قضوىا ُب اػبدمة أي األقدمية وصفات معنوية أخرى السن واؼبدة اليت 
فالدور الذي يلعبو اؼبوظفوف وبصفة خاصة مستخدمو الصناعة والتجارة 
ليس يشبو ُب شيء ما يقـو بو العماؿ، فهم مسؤولوف معنواًي عن االىتماـ 
بنجاح اؼبؤسسة اليت ىبدموهنا واؼبؤسسة نفسها ُب حاجة إٔب اىتمامهم 

هنا ذبتهد دائًما ُب أف سبزجهم هبا وُب أف توحد بُت اؼبعنوي إٔب حد أ
مصاغبهم ومصاغبها، وىذا من الضرورة دبكاف ألهنم ينقلوف وينفذوف 
توجيهات اؼبدير أو صاحب العمل وألهنم يتصلوف ابلزابئن الذين ال غٌت 
عنهم وألف حسن سَت اؼبؤسسة يتوقف أواًل وآخًرا على دقة حساابهتم 
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مواظبتهم وسهرىم وعدـ إنباؽبم ونشاطهم وإقدامهم، وأمانة معامبلهتم و 
ويود صاحب العمل لو أهنم أحسو أبهنم اؼبؤسسة نفسها، وىو يعمل على 
غرس ىذا اإلحساس بتحبيبهم ُب البقاء فيها أطوؿ مدة من أعمارىم بل 
العمر كلو إف أمكن ليشربوا روح اؼبؤسسة وتقاليدىا وأغراضها وىو يتوسل 

كافآت والعبلوات والًتقيات ليستنفذ ضباسهم وإخبلصهم لذلك ابؼبنح واؼب
إذ من العسَت جًد أف يفرض رقابة على نشاطهم وأعماؽبم غَت تلك 
الوسائل اليت ذبتذهبم إليو على عكس ما وبدث ابلنسبة للعماؿ الذين 
يبكن مراقبة نشاطهم وأعماؽبم بفحص كل قطعة ينتجوهنا أو دبا يرفض 

 الزبوف شراءه.

ما نتطلبو من اؼبستخدمُت ليس كًما من العمل الذي  وإذف فإف
يقاس وبعد وإمبا ما ال يبكن قياسو وعده، أعٍت الربىاف على اتصافهم 
بصفات نفسية أو معنوية فبا ال يبكن أف تفرض عليو رقابة خارجية، وإمبا 
يستجلب ابلتشجي  والثقة اؼبتبادلة، ومن ٍب اختلفت اؼبرتبات عن األجور 

غبالة األؤب قبد أنفسنا أماـ أفراد يعاملوف كُأانس حقيقيُت وبصفة ألننا ُب ا
خاصة كأعضاء ُب ىيئة اجتماعية ىي اؼبؤسسة اليت تضمهم، وليس األمر  
كذلك ابلنسبة للعماؿ الذين يعاملوف معاملة األعداد واآلالت، وم  أف 
بعض أصحاب اؼبؤسسات الكربى بذؿ اإلعاانت واؼبكافآت واؼبعاشات 

و وأقاـ ؽبم دورًا عمالية ليجتذهبم إٔب أسرة اؼبؤسسة فإف ىؤالء ٓب لعمال
يعَتوا أنبية لذلك بل داخلتهم الريبة فيما يبكن أف يكوف عودة مستورة 

القدًن الذي ال يتمشى  Règime patriarchalإٔب نظاـ االقتصاد العائلي 
م  العصر اغبديث، فهم يعملوف أف صاحب اؼبؤسسة ال وبسب حساب 
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قدمية او اؼبدة اليت قضوىا ُب العمل عنده بل وُب اؼبهنة بصفة عامة،  األ
كما أهنم يعلموف أف كًما ما من العمل سواء أأداء عامل صغَت أـ عامل 
مسن إمبا يؤجر نفس األجر، وأنو كثَتًا ما يكوف من مصلحة اؼبؤسسة أف 
ن تستبدؿ من غَت أسف أو شفقة عاملها العجوز ِبخر من الشباب، فالزم

أو القدـ ال يضيف شيًئا إٔب قمتهم ُب نظر صاحب العمل كما أف اػبربة 
واؼبهارة ال يؤثراهنم بعبلوة أو ترقية، وسواء أكاف األجر على القطعة أو 
على الزمن فإف األمر الذي يهم صاحب العمل ىو أف مقدارًا معيًنا من 

بق النماذج اإلنتاج هبب أف يتسلمو منهم يومًيا وأف اإلنتاج هبب أف يطا
اليت يفرضها عليهم فبا ال هبعل لصفات االبتكار واالستقبلؿ أدىن قيمة، 
فإف كاف إنتاجهم دوف ذلك تعرضوا للخصم أو الطرد وإف أرىب على ذلك  
كًما وكيًفا فبل شكر وال جزاء وىذا كلو فبا هبعل ارتباط العماؿ دبؤسستهم 

ندىم اؼبؤسسات صبيًعا حبيث ارتباطًا واىًنا ومؤقًتا للغاية ومن ٍب تساوت ع
ال يكًتثوف أقدموا قوهتم العملية ؽبذه اؼبؤسسة أـ لتلك إذ ليس من 
الضروري أف تكوف بينهم وبُت اؼبؤسسة صلة شخصية من النوع اإلنساين 
ألف ما يطالبوف بو ىو قبل كل شيء خدمتهم اآللية اؼبيكانيكية اليت ال 

مبا على اعبانب اعبسمي، وال تتوقف على اعبانب اإلنساين ُب العامل وإ
 شك أف كائًنا جسمًيا ما يبكن أف يستبدؿ بكائن جسمي آخر.

تلك ىي النتيجة اليت تصل إليها لئلجابة عن اؼبسألة اليت وضعناىا 
ُب البداية وهبا يثبت لدينا صدؽ التعريف الذي قدمناه للعماؿ إذا نظران 

ليت يقـو عليها إليهم من جهة وضعهم القانوين أي من جهة األسس ا
التعاقد معهم على أجور ال على مرتبات كما ثبت لنا التعريف نفسو فيما 
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سبق عندما نظران إليهم من حيث طبيعة عملهم وظروفو اػباصة، ففي كلتا 
اغبالتُت يتكشف لنا وضوح سبب أتخر مكانتهم االجتماعية بُت ـبتلف 

منطقة أخرى من مناطق اؼبكاانت، وٓب يبق لنا بعد ذلك إال أف نتتبعهم ُب 
حياهتم بعيًدا عن اؼبصن  الذي يعملوف فيو ويتعاقدوف معو على أجور، 
وأعٍت بذلك منطقة حياهتم اليومية م  بقية الناس ُب اجملتم  اإلنساين حيث 
ؽبم رغبات وبققوهنا وحاجات يستوفوهنا، وإًذا فسنشرع فيما أيٌب ُب تناوؿ 

كغَتىم من   Consommareurs« مستهلكوف»العماؿ من حيث ىم 
 الناس بعد أف تناولناىم من جهة كوهتم يعملوف ويتقاضوف أجًرا.

(ٜٔ)  

يعد العامل ُب عملو والعامل ُب تعاقده على أف يكوف أجَتًا، يبكن 
أف نتتب  العامل خارج حدود منطقة اإلنتاج أي ُب تلك اؼبنطقة اليت وبيا 

 الناس فيها حياة اجتماعية.

االصطبلحات الدقيقة ما يعرب بو عن ىذا لس لعلم االجتماعي من 
االنقساـ ُب حياة العماؿ إٔب شطرين متباينُت ينتقل بينهما العامل ابلتناوب 
إال أبف نسمي أحدنبا منطقة اإلنتاج وآخرنبا منطقة ما وراء اإلنتاج، إنو 
من غَت شك ال يتجلى ُب اؼبنطقة األؤب شعور العامل وشعور الناس حولو 

تماعية وطبقتو بُت الطبقات، وىذا يفهم بسهولة من دبكانتو االج
 التصورات اليت تسود جو اؼبؤسسة الصناعية:
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إذ العامل عندما زبطر ُب ذىنو مكاتب اؼبدير واؼبستخدمُت 
واحملاسبُت واؼبهندسُت اليت يًتكز فيها ويش  منها النشاط ُب اؼبؤسسة ال 

اجملهود اآلٕب الذي يؤديو شك أنو يتصور ؾبهوًدا فائًقا ال يقل ُب ثقلو عن 
ىو، ىذا وإذا نظران إٔب اؼبدير أو صاحب العمل عندما يتفقد ـبتلف 
أقساـ اإلنتاج عنده  فإان قبده ال يعٍت أبف يظهر أماـ عمالو دبظهر من 
ينتسب إٔب طبقة أعلى أو أنو وبتل مكانة أظبى بل على العكس من ذلك 

صلة: فقد يتربع ابلقوؿ أبنو قبده وباوؿ عمالو ينسوف تلك اؼبسافة الفا
قادر مثلهم على أداء ما يعملوف وأبنو يعلم مثلهم أسرار اؼبهنة، وردبا 
تبسط فعاِب اآلالت أو أفضي أبنو قد بدأ حياتو دبهنتهم، وما ذلك إال 
ألنبية األعماؿ كلها ُب نظره ولضرورة أدائها على أحسن وجو، ومن ٍب 

شعور التضافر م  اؼبؤسسة والغَتة  اىتمامو أبف يوقظ فيهم أثناء طوافو
 عليها.

أما فيما ىبتص ابلعامل فإنو عندما يتصل على ىذا النحو اتصااًل 
شخصًيا دبديره الذي يتفقده والذي ردبا يوجو إليو بعض اللـو أو القوؿ 
الفارض فإنو ال يشعر بعدئذ ُب دخيلة نفسو أنو يبعد عن مديره أكثر فبا 

و عن اؼبهندسُت ورقباء العمل الذين يتصل هبم يبعد عن أّي من زمبلئو أ
يومًيا، بل من اؼبؤكد أنو يشعر أف مديره أدىن إليو من صبي  األعضاء 

 اؼبسانبُت ُب أمهم اؼبؤسسة والذين ال يراىم يعملوف فيها.

لو كانت حياة العامل تنقضي كلها ُب نطاؽ اؼبصن  وال تقطعها إال 
األمور ُب خلية النحل حيث يتصل  ساعات النـو عبرى كل شيء كما ذبري
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انقساـ العمل ويقـو كل واحد من أفراد ىذه اعبماعة اغبيوانية بوظيفة 
متنوعة فبل تتاح الفرصة ؽبم عندئذ للخروج عن نطاؽ ىذه البيئة اليت لكل 
عضو فيها زبصصو، ُب ىذه اغبالة من العسَت أف ينشأ الشعور دبا نسميو 

نظاـ العمل الصناعي نفسو وبمل ُب طياتو  الفوارؽ الطبقية وم  ذلك فإف
بذور تلك الفوارؽ وإف ٓب يشعر هبا العماؿ فعبًل إال عند اتصاؽبم بذلك 
اعبزء من اجملتم  الذي يوجد فيما وراء جدراف اؼبصن ، ويبدو أف الشرط 
الضروري لوجود ذلك الشعور ىو االنتقاؿ اؼبتعاقب من البيئة اػبارجية إٔب 

اإلنتاج، ٍب من ىذه األخَتة إٔب اؼبنطقة اػبارجية اليت ىي  اؼبصن  أو منطقة
 منطقة االستهبلؾ.

وال شك أف العامل لو استطاع أف وبمل معو إٔب مصنعو كل تلك 
التصورات والعواطف اعبماعية أي كل ما يسود البيئة اػبارجية من عادات 

ناعي ونزعات وأحكاـ وتقاليد الستطاع أف يقاـو األثر السيء للعمل الص
الذي يهدـ كل ما ىو صباعي أي يشري، ولكن الواق  ىو أف العامل ال 
يستطي  ذلك كما سنرى فيما بعد ألنو ُب اغبياة اؼبشًتكة بُت كل الناس، 
حياة البيئة اػبارجية، يعيش ُب حالة من العجز أو عدـ القدرة عن 

تلك االشًتاؾ مثل غَته من الناس ُب كل التصورات والنزعات اليت تؤلف 
 اغبياة وخاصة من جهة عجزه عن االستهبلؾ على مدى متس .

سبتاز حياة اؼبدينة عن حياة الريف أبهنا تنقسم انقساًما واضًحا إٔب 
فًتتُت إحدانبا للعمل وأخرنبا لغَت العمل، ولكل منهما منطقة خاصة 
وـبالفة، وأىم ىاتُت الفًتتُت وابلتإب اؼبنطقتُت ال شك األخَتة منها، ألف 
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اإلنساف وبيا فيها وفًقا لطبيعتو اإلنسانية وألنو يغذي وينمي تلك الطبيعة 
حسب حاجاهتا وأىوائها بعيًدا عن العمل، وما العمل ُب اغبقيقة إال وسيلة 
للحصوؿ على اؼبوارد اؼبادية البلزمة لفًتات ما بعد العمل حبيث إذ اختلط 

استطاع أف يشب  إٔب اإلنساف بغَته من الناس وعاش ُب اجملتم  اغبقيقي 
أقصى حد فبكن حاجاتو ورغباتو فبا أنتجو النشاط الصناعي والتجاري وفبا 
أنتجو الفكر والفن أيًضا، فاإلنساف هبد نفسو ُب ىذه اغبالة ؿبتًكا أبوساط 
ـبتلفة ليس الغرض من تكوهنا العمل أو اإلنتاج وإمبا االستهبلؾ أبوس  

والنوادي واألحياء وؾبتمعات  معانيو، ففي األسرة وحلقة األصدقاء
الرايضة واللهو والسياسة وغَت ذلك من األوساط اليت يُنسى فيها العمل 
واإلنتاج، إمبا يتبلقى الناس فيقدروف مقدراهتم وصفاهتم ويتكشفوف بذلك 
عن مكاانهتم االجتماعية أو الطبقية، على أي أساس تتحدد تلك 

درة اإلنساف على اؼبشاركة ُب اؼبكاانت؟ كما قلنا فيما سبق على أساس ق
القيم اليت تعترب أىم القيم وأظباىا وأغناىا وأوجهها ُب اغبياة االجتماعية، 
وال شك أننا لو نظران إٔب العامل من ىذه الزاوية فإان قبده أقل الناس قدرة 
على مثل تلك اؼبشاركة بسبب انفصالو عن اجملتم  وقيمو وأغراضو ُب فًتة  

 لـز فيها اؼبادة اعبامدة وحدىا.كبَتة من حياتو ي

ىناؾ نص قدًن قد يكوف من اػبَت أف نذكره قبل اػبوض ُب 
الظروؼ اليت يعيش فيها العامل بعيًدا عن معملو أي عن منطقة انتاجو، 

ؼبؤلفو اليوانين   Economiqueنرى من ىذا النص الذي نقتطفو من كتاب 
اؼبيكانيكي ُب طبائ  كيف أدرؾ القدماء أثر العمل   Xènophonكزينوفوف 

أولئك الذين يتخذونو وينقطعوف إليو وكيف أنو جعلهم غَت قادرين على 
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إف »اؼبشاركة فيما كاف يعده القدماء اغبياة االجتماعية اغبقة، ىو يقوؿ: 
الفنوف اؼبسماة ميكانيكية فنوف وضيعة، والرأي العاـ على حق إذا ٓب يقم 

اطوهنا والذي يشرفوف عليها إذ ؽبا وزاًن، فهي تفسد أجساـ الذين يتع
تضطرىم أحيااًن إٔب البقاء جلوًسا وإٔب العيش ُب الظل وإٔب مبلزمة النار، 
وإذا ضعفت األجساـ فقد ذبلت أيًضا النفوس، أضف إٔب ذلك أال شيء 
يتعارض م  أدائنا لواجباتنا كبو األصدقاء والدولة مثلما تتعارض تلك 

عماؿ أصدقاء رديئوف ومدافعوف جبناء الفنوف، لذلك فمن اؼبعروؼ أف ال
، وإًذا فالصداقة وواجبات اؼبواطن كانت ُب نظر كزينوفوف «عن الوطن

الفضائل األؤب اليت تؤلف جوىر اغبياة االجتماعية، والبد أف القدماء قد 
شاطروه الرأي أبف االنقطاع إٔب األعماؿ اؼبيكانيكية يفقد االتصاؼ بتلك 

على الفبلحة ومن ابب أؤب على أنواع اؼبهن الفضائل، وقد كاف حكمو 
 األخرى غَت ذلك.

أوؿ ما يعٍت بو اإلنساف فيما وراء حدود دور العمل واؼبصان  ىو أف 
يبحث عن سداد حاجاتو اؼبختلفة اؼبتضاربة، وكبن إذا نظران إٔب أىم تلك 
اغباجات فسنرى كيف نستطي  أف ندرس إٔب أي حد يبكن سدادىا ُب 

العماؿ وكيف يبكن أف نقارف بُت العماؿ وغَتىم من ىذه ؿبيط طبقة 
 الناحية.

يقوؿ علماء النفس إف اغباجات حاالت نفسية أي نزعات كيفية 
qualitatives  حبتة، وم  ذلك فنحن نرى إمكاف قياسها إذ البد لسداد

قل أـ كثر، وإًذا فيكفي أف ننظر إٔب « االنفاؽ»حاجة من اغباجات من 
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أنبيتها ونسبة بعضها إٔب بعض لندرؾ أي اغباجات قد  اؼبصروفات وإٔب
أشب  وإٔب أي درجة وصل االشباع ولنعلم أيًضا أيها اؼبقدـ وأيها اؼبؤخر ُب  

 كل طبقة من الطبقات.

لقد ظهرت منذ منتصف القرف التاس  عشر بفضل الفرنسي لببلي 
Le Play  وتبلميذه طريقة لدراسة دخل ومصروفات الناس من طبقات

 Monographie de familleلفة، وتلك الطريقة ىي دراسة األسرة ـبت
من جهة ميزانيتها، يطلب الباحث إٔب عدد من أرابب األسر أف يقيدوا 
بدقة منهجية دخلهم ومصاريفهم ؼبدة معينة وحسب أبواب معينة 
ويستخلص من ذلك نتائج ىامة، وقد جاءت النتائج مدىشة حًقا، وفيما 

بلؾ بنوع خاص وىو أشق أنواع الدراسات ىبتص بدراسة االسته
االقتصادية االجتماعية بلغت تلك النتائج حًدا كبَتًا من الطرافة على يد 
البحاث األؼباف فهناؾ أحباث أجراىا مكتب إحصاءات الريح ُب عاـ 

على ألفي أسرة قبلت أف تدوف بدقة فائقة يوًما بيـو  ٜٕٜٔ – ٕٜٛٔ
منها ألف أسرة عمالية وطبسمائة أسرة  وؼبدة عاـ كامل دخلها ومصروفها،

من أسر اؼبستخدمُت ومثلها من أسر صغار اؼبوظفُت، وقد جعل ىذا 
االختبار مقارنة ىينة بسبب تقارب الدخل، وقد سبقت ىذه األحباث 
بنحو عشرين سنة أحباث أخرى ُب نفس القطر ال تقل عن الحقتها ُب 

ايت اؼبتحدة ولكن بداًل الدقة، كذلك أجريت مثل تلك األحباث ُب الوال
من تطبيق الطريقة األؼبانية الضيقة العميقة ازبذ األمريكاف طريقة واسعة 
تقـو على توجيو قائمة من األسئلة هبيب عليها فورًا أكرب عدد فبكن من 

ألًفا أو أكثر( ولكثرة العدد أمكن  ٕٓآالؼ أو  ٓٔأرابب األسر )
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ُت ـبتلف اإلجاابت وغٌت عن تصحيح األخطاء ورباشى الفروؽ الكبَتة ب
البياف أف مثل ىذه األحباث ال تنجح ُب الببلد اؼبتأخرة ألهنا ربتاج إٔب 
صراحة ورغبة من اعبمهور ُب تسهيل مهمة العلماء، أي نتائج نستطي  أف 

 نستخلصها اآلف فبا أجري من األحباث؟

إف ما ُعٍت بو بصفة خاصة ىو تصنيف اؼبصروفات تبًعا للحاجات، 
 صنفت إٔب أربعة أصناؼ: ثبلثة منها تقابل اغباجات األساسية وىي: وقد

 حاجات الغذاء. (ٔ)

 وحاجات الكساء. (ٕ)

 وحاجات السكن. (ٖ)

 أما الصنف الراب  فيشمل كل ما عدا ذلك من مصروفات.

هبب أف نبلحظ أف ميزانيات األسر العمالية ُب بداية الصناعة 
ُب اغباجات الثبلث الكربى أي ُب القرف اؼباضي كانت تستغرؽ صبيعها 

األؤب وٓب يكن فيها متس  للبند الراب ، ولكن منذ أف ربسن أجور العماؿ 
وارتف  مستوى حياهتم اتس  أيًضا البند اؼبذكور، لنوجو انتباىنا اآلف إٔب 
اؼبقارنة بُت العماؿ وغَتىم من طبقات الناس ولنتحدث أوؿ كل شيء عن 

اؼبقارنة بُت مصروفات العماؿ النتائج العامة اليت تنتج عن مثل تلك 
 ومصروفات اؼبستخدمُت مثبًل.
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ُب حالة تساوي الدخل بُت طرُب اؼبقارنة وكثَتًا ما يتساوى الدخل 
نشاىد أواًل أف اؼبصروؼ للغذاء أكثر ارتفاًعا عند العماؿ منو عند 
اؼبستخدمُت، وهبب أال يسبق إٔب الظن أف ىذا ينتج عن كثرة أفراد األسرة 

وقلة أفراد أسرة اؼبستخدـ فقد احتاط البحاث ؽبذه الظاىرة  العمالية
وبطريقة ابرعة قبحوا ُب التغلب عليها وذلك أبف أقاموا اؼبقارنة على أساس 
اؼبصروؼ لكل فرد على حدة، على كل حاؿ هبب أف نثق أبف أولئك 
البحاث قد احتاطوا أكرب حيطة ُب أحباثهم ليظفروا بنتائج ومقارانت دقيقة 

 تلك النتائج ىي أنو ُب حالة تساوي الدخل تكوف مصروفات الغذاء وأؤب
لدى العماؿ أكثر ارتفاًعا من نظَتهتا عند اؼبستخدمُت بل ومن نظَتهتا 

 أيًضا عند صغار اؼبوظفُت.

النتيجة الثانية ىي أف مصروفات الكساء متقاربة إٔب حد كبَت، وم  
توزي  تلك اؼبصروفات ذلك فسنرى فيما بعد أف ىناؾ بعض الفوارؽ ُب 

 على األجزاء أو العناصر اؼبختلفة للكساء.

النتيجة الثالثة ىي أف مصروفات السكن أقل بكثَت عند العماؿ منها 
عند اؼبستخدمُت م  أف الدخل متساو وقد يتساوى كذلك عدد األفراد 

 األسرتُت.

 النتيجة الرابعة ىي أف اؼبصروفات األخرى تقل كثَتًا عند العماؿ عن
 نظَتهتا عند اؼبستخدمُت.

 تلك ىي النتائج العامة اليت نريد اآلف أف نتوس  ُب تفاصيلها.
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الغذاء: الغذاء أوؿ اغباجات وقد عٍت مكتب العمل بعصبة  (ٔ)
األمم حبنيف دبسألة غذاء العماؿ وذلك من جهات ـبتلفة: أواًل 
من جهة مصلحة الدوؿ الزراعية الكربى اليت كنت تبحث عن 

اهتا فرأت أنو إذا كاف يبكنها أف ترؼ دخل العمل، تصريف منتج
وابلتإب قدرهتم على االستهبلؾ فلردبا توصلت بسهولة إٔب 
تصريف قمحها ومواشيها وغَت ذلك، اثنًيا من جهة الصحة وقد 
تغلبت ىذه اعبهة على سابقتها، فقد أجرى اؼبكتب أحبااًث طبية 

ضمااًن لتجديد دقيقة بقصد معرفة أحسن طرؽ التغذية وأكثرىا 
األنسجة وتعويض القوة اليت يفقدىا العماؿ ُب العمل اؼبضي 
الذي يقوموف بو، فعكف األطباء على بياف العناصر الكيميائية 
اليت هبب تقديبها للجسم العضوي وعلى تقدير كميات 

اليت هبب أف تتوفر ُب كل  Protèinesالفيتامينات والربوتينات 
عبسمية، وكأهنم بذلك قد نظروا إٔب وجبة بقصد توليد اغبرارة ا

اإلنساف الذي ىو العامل نظرهتم إٔب آلة حرارية هبب معرفة 
 اؼبقادير البلزمة ؽبا من الوقود.

بيد أنو هبب أف نبلحظ أف العماؿ كغَتىم من الناس ال أيكلوف 
للتغذية وذبديد القوى اؼبفقودة فحسب وإمبا أيًضا للذة األكل ُب ذاتو، 

كلوف ليتلذذوف ابلطعاـ، ومن ٍب اعتبارات أخرى هبب أال فهم أيًضا أي
نغفلها كضرورة كوف الطعاـ شهًيا وكونو متنوًعا، ٍب إف العماؿ ال يتطلبوف 
الطعاـ ألنفسهم فحسب بل لصغارىم وأزواجهم وضيوفهم أيًضا وىؤالء ٓب 

 وبسب األطباء حساهبم.
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ورة أخرى: ىذا ومن الوجهة االجتماعية تبدو مسألة التغذية ُب ص
فهناؾ ُب الواق  أطعمة تقليدية كأطعمة اؼبواسم واألعياد واألفراح، وأخرى 
عادية لغَت ذلك من األايـ، كما أف ىناؾ أطعمة ذات صبغة اجتماعية أي 
بواعثها اجتماعية حبت إذ أف بعض األطعمة يعرض الناس عنو ألنو وضي  

م وإمبا ألهنا تشرؼ ُب عرفهم، وأخرى يقبلوف عليها ال ألهنا تفيد اعبس
آكلها وذبلب لو اإلعجاب، فبل سبيل إًذا إٔب النظر إٔب العماؿ كأهنم ؾبرد 

 آالت حُت يعيشوف كغَتىم من الناس خارج نطاؽ منطقة اإلنتاج.

وم  ذلك فمن وجهة نظر العماؿ أنفسهم هبب القوؿ أبف كل 
لعكس، حاجاهتم ال تبدو أهنا جسمانية أكثر منها اجتماعية أو العكس اب

وكل ما هبب أف نبلحظو ىو أف مصروفاهتم اػباصة ابغباجة الغذائية ذبيء 
ُب اؼبرتبة األؤب فيما يصرفوف: فهم يشبعوف تلك اغباجة قبل كل شيء 
آخر، ولكن ىل يصدر ذلك عن ضرورة؟ دبعٌت آخر عندما نقوؿ أف 

منهم العماؿ ينفقوف أكثر ما ينفقوف على طعامهم ىل نعتقد كبن أننا أكثر 
زىًدا وقناعة؟ الواق  هبب أال نلومهم على اإلكثار من اإلنفاؽ على حاجة 
الغذاء ألنو لو كانت ؽبم حاجات أخرى، ودبعٌت آخر لو كانت ؽبم 
تصورات أخرى عن اغبياة وما فيها، ؼبا أتخروا عن االقتصاد من دخلهم 
على صغره إلشباع تلك اغباجات، وىذا اقتصاد فبكن ُب كل الظروؼ 

األحواؿ ودليل ذلك أف األسر العمالية نفسها تستطي  ُب ظروؼ معينة و 
أف تضغط على نفقات غذائها يقصد إشباع حاجات أخرى، فقد الحظ 
البحاث عند مقارنة األسر العمالية اليت ؿ أوالد ؽبا ابألسرة العمالية ذات 
الولدين أو الثبلثة أف نفقات الغذاء للفرد الواحد قد ىبطت إٔب كبو 
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% وإًذا فهناؾ مرونة ظاىرة ُب اغباجة الغذائية، فإذا ٓب يلجأ إليهما ٕٗ
العماؿ ُب أكثر الظروؼ فيجب االعًتاؼ أبف اغباجة الغذائية ىي أؤب 

 اغباجات ُب نظر األسرة العمالية وإليها ىبصص أكرب جزء من دخلها.

الكساء: قلت إف نفقات الكساء تكاد تكوف متعادلة عند  (ٕ)
لعماؿ إذ تدؿ األرقاـ على أف العماؿ يصرفوف اؼبستخدمُت وا

أقل قليبًل فبا يصرؼ اآلخروف، ولعل الطريف ىنا أف نقارف 
توزي  مصاريف الكساء بُت أفراد األسرة الواحدة، من ىذه 
اعبهة وُب حالة تساوي الدخل بُت أسرتُت إحدانبا عمالية 
وأخرانبا من اؼبستخدمُت، نشاىد أف األسرة األخَتة توزع 

فقات الكساء بُت أفرادىا على كبو يكاد يكوف متعاداًل وإف ن
جاء تصيب األب أواًل واألـ اثنًيا واألوالد أخَتًا، أما ُب األسرة 
العمالية فالتفاوت بُت األنصبة كبَت إذ يكاد وبـر األوالد من 

 تلك النفقات.

ىذا وإذا نظران إٔب الكساء على أنو يتضمن شيًئا من تصورات 
ؼبختلفة إٔب جانب الضرورة أو اغباجة لوجدان أف مبلبس العماؿ اجملتم  ا

تكاد تقتصر على ما ىو ضروري فحسب على خبلؼ مبلبس 
اؼبستخدمُت اليت تشَت إٔب حد ما إٔب أذواؽ اجملتم  ومثلو العليا، يبكن من 
ىذه الناحية أف نقارف مبلبس اؼبستخدمُت والعماؿ إذا قسمنا اؼببلبس إٔب 

اؼببلبس اػبارجية، اؼببلبس الداخلية، األحذية، ويضاؼ إليها  ثبلثة أقساـ:
إف أمكن نفقات النظافة أو احملافظة على الثياب كقسم راب ، تدؿ األرقاـ 
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على أف العماؿ ينفقوف أقل بكثَت من اؼبستخدمُت فيما ىبتص ابلقسم 
%(، وأكثر منهم فيما ىبتص ابلثاين وأكثر ٚٗ% بداًل من ٓٗاألوؿ )
يما ىبتص ابلثالث وأقل بكثَت جًدا فيما ىبتص ابلراب ، تلك بكثَت ف

نفقات تكشف الغطاء عن نوع حياة العماؿ وحقيقة مكانتهم وصلتهم 
ابجملتم ، ذلك ألننا لو علمنا أف القسمُت األوؿ والراب  ؽبما صفة 
اجتماعية أكثر من القسمُت اآلخرين إذ تصوب كبونبا األنظار دائًما 

عٍت اؼبستخدـ ابؼبظهر اػبارجي غَت الضروري على حُت يعٍت ألدركنا ؼباذا ي
العامل ابلضرورايت أكثر من غَتىا وىي اليت يبثلها لنا القسماف الثاين 

 والثالث.

قد تبدو ىذه اؼببلحظات ًتفهة بعض الشيء ولكن ىي ومثيبلهتا من 
األنبية دبكاف ُب مثل ىذا اؼبقاـ ألهنا تسمح لنا ابلتكشف عن نزعات 

بقة العمالية وحاجاتو وينبغي أف نذىب فيها إٔب أبعد فبا سبق، من الط
تناوؿ بتوس  فلسفة األزايء  Carlyleاؼبعلـو أف فيلسوًفا اقبليزاًي ىو كارليل 

وإف الروائيُت ورجاؿ الشرطة والفن التمثيلي وغَت ذلك من اؽبيئات تعٍت 
هم يصنفوهنا أكرب عناية بدالالت اؼببلبس، وكذلك أيًضا االجتماعيوف ف

حسب اغباجة إليها: فهناؾ أواًل اغباجة إٔب سًت اعبسم والدفاع عنو ضد 
األجواء اؼبختلفة، ٍب ىناؾ اغباجة إٔب لفت األنظار إٔب األلواف واألزايء 
اعبميلة، وىنا بداية االىتماـ ابجملتم  ولكنها بداية أولية قبد ؽبا مثيبًل ُب 

يلو مثبًل(، بيد أف اغباجة الكسائية ال عآب اغبيواف )الطاووس الذي ينشر ذ
ال  –أتخذ صفة اجتماعية بكل معاين الكلمة إال عندما يعٍت اإلنساف 

وإمبا ابغبصوؿ على التقدير واالحًتاـ، أعٍت  –ابللفت السطحي لؤلنظار 
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أبف يدؿ بزيو على انتسابو إٔب طبقة أعلى، وال شك أف ىذه اغباجة 
الطبقة العمالية كما يدؿ على ذلك  األخَتة ليست من مكوانت وجداف

 زيهم.

يتضح فبا تقدـ عن توزي  نفقات الكساء عند العماؿ وعن تصنيف 
االجتماعيُت غباجات الكساء أف العماؿ ال يعنوف ابجملتم  وقيمة اؼبختلفة 
مثلما يعٍت أضراهبم ُب الدخل وىم اؼبستخدموف، ولكن لنمض اآلف إٔب 

 اجتماعية واضحة وىي حاجة السكن.تناوؿ حاجة أخرى ذات صبغة 

السكن: نبهت إٔب أف نصيب السكن من اإلنفاؽ أقل بكثَت  (ٖ)
عند العماؿ منو عند اؼبستخدمُت وصغار اؼبوظفُت، وأقوؿ اآلف 
ُب اختصار أف تلك الظاىرة أىم نتائج األحباث اليت أشرت إليها  
كما أهنا أخص ما يبيز طريقة إنفاؽ الدخل عند العماؿ، ولكن 

مض إٔب أبعد من مسألة أجر السكر، أعٍت إٔب تناوؿ اؼبسكن لن
ُب ذاتو من حيث مساحتو وكم اؽبواء فيو وعدد حجراتو ابلنسبة 
لساكنيو وتوفر أسباب الراحة كالكهرابء واؼباء اعباري وأدوات 
الصحة البلزمة، إذا قاران مساكن العماؿ دبساكن اؼبستخدمُت 

فرًقا واضًحا للعياف ُب  من صبي  اعبهات اؼبذكورة فسنشاىد
صاّب األخَتين، وهبب االعًتاؼ ُب صراحة ًتمة أبف ما يبيز نوع 
اغبياة اليت وبياىا العماؿ ىي مساكنهم الرديئة الوضيعة وما ذلك 
إال ألهنم ال يعنوف ابإلنفاؽ على السكن وىو أمر ُب مقدورىم 

 لو أهنم خفضوا نفقات طعامهم.
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ذا ال وبس العماؿ حباجتهم إٔب سكن ىناؾ عدة أسباب تفسر لنا ؼبا
مريح وأوؿ األسباب أهنم يقضوف الطرؼ األوفر من حياهتم ُب الًتدد بُت 
اؼبصن  وبيوهتم فبل يزعجهم أف يروا ُب بيوهتم نفس األاثث اؼبتواض  البإب 
الركيك الذي اعتادوه ُب دور الصناعة، وعلى العكس من ذلك يًتدد 

إٔب مكاتب أكثر نظافة وأانقة وأاثاًث وراحة اؼبوظفوف وخاصة اؼبستخدمُت 
 فبل يقنعوف ُب دورىم دبا ىو دوف ذلك.

والسبب األقوى ىو ما أيٌب: يستقبل اإلنساف ُب مسكنو أصدقاءه 
ومعارفو وضيوفو، فالسكن إًذا بيئة هبري فيها كثَت من اغبوادث 

ة وتتسم االجتماعية، وأىم من ذلك أنو أيًضا البيئة اليت تعيش فيها األسر 
أبلغ ما يدؿ على ىذا « Home»وجودىا الداخلي، والكلمة اإلقبليزية 

اؼبعٌت، وإًذا فبقدر ما يريد اإلنساف أف يضمن ألسرتو حياة عائلية ومروبة 
وصحبة فإنو يتمسك أبف يسكن سكًنا فسيًحا نظيًفا مؤنثًا، فإذا ٓب يشعر 

 من غَتىم من العماؿ بتلك اغباجة أو إذا كاف شعورىم هبا أقل بكثَت
الطبقات فبلبد من االعًتاؼ أبف حاجة تعلقهم ابغبياة العائلية أو اؼبنزلية 
ليست انمية مبوىا عند غَتىم، ىذا حكم يؤسف لو ولكن هبب أف نرى ما 

 ىو كائن ال أف نبحث عما هبب أف يكوف.

وُب اغبق ال توجد بيئة تتعارض م  بيئة اؼبصن  مثل البيئة العائلية، 
ت إٔب أف العامل ُب مصنعو يفقد شخصيتو كإنساف من الناس لقد نبه

ليصَت شيًئا بُت األشياء اآللية، وعلى خبلؼ ذلك العائلة فهي الوسط 
الذي تتخذ فيو عبلقة اإلنساف ابإلنساف صورة حية جًدا ال آلية فيها إذ 
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الرجل ُب أسرتو يعيش وفق طبيعتو ويطلق اغبرية لسجاايه فيقدر تبًعا 
لذاتية أي اإلنسانية، واألسرة من حيث ىي ؾبتم  زبتلف عن لصفاتو ا

اجملتم  الصناعي ُب أهنا تقـو لذاهتا وليس ؽبا غرض خارج عنها، أي أف 
غرض األسرة ىو األسرة نفسها، على حُت أف اجملتم  الصناعي يقـو 
لغرض خارج عنو وىو اإلنتاج فإذا كاف االختبلؼ عميًقا إٔب ىذا اغبد بُت 

 –تم  فبل غرابة ُب أف الناس الذين هبربوف على البقاء طويبًل نوعي اجمل
ُب أحدنبا أي ُب اؼبصن  هبدوف مشقة كبَتة ُب اؼببلءمة  –طيلة هنارىم 

بينهم وبُت النوع اآلخر وىو األسرة ومن ٍب أصبحت البيئة الطبيعية للعامل 
الشارع أي البيئة اليت يتجو إليها بكل نفسو ىي الشارع ال اؼبسكن، وما 

ُب مدننا الكربى إال اؼبنطقة الوسطى بُت اؼبصن  واؼبنزؿ، ىو بيئة اجتماعية 
من غَت شك ولكنو بيئة تغلب عليها الصفة اؼبيكانيكية أو اآللية، يكتظ 
ابلعرابت والسيارات احململة واؼبنازؿ واؼبصان  والدكاكُت، ويبعث ضيقو أو 

وازدحامو ُب موض  دوف آخر ستو وتعارهبو وتقاطعو ومرتفعاتو ومنخفضاتو 
وتيارات اؼبرور فيو، يبعث كل ىذا عند السالكُت فيو شعورًا أبهنم ليسوا إال 

عندما : »Pascolأجزاًء من مادة متحركة يتساءؿ الفيلسوؼ ابسكاؿ 
يطل إنساف من انفذتو لَتى اؼبارة وأمر أان أمامو، فهل أستطي  القوؿ أبنو 

نو ال يفكر ُّب ابلذات، ىو يرى شخًصا ازبذ موضعو ذلك لَتاين؟ ال، أل
فالشارع وسط ميكانيكي فاقد « غَت معُت يق  من نفسو موق  األشياء

لصفات التجم  الذي يبيز األسرة، وىو ابلنسبة إٔب ىذه األخَتة اػبارج 
أو العآب اػبارجي، فإذا كانت منازؿ العماؿ أي حياهتم الداخلية فبتزجة 

ي أي الشارع فإف لذلك نتائج خطَتة، والواق  أنو دائًما بذلك العآب اػبارج
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سبتزج الشوارع  –على خبلؼ ما ُب األحياء الربجوازية  –ُب إحياء العماؿ 
ابؼبنازؿ أي اػبارج ابلباطن، إذ يتجاذب الناس فيها أطراؼ األحاديث من 
نوافذىم م  اؼبارة أحيااًن وم  الباعة واعبَتاف أحيااًن أخرى ٍب م  صبياهنم 

ذين يبرحوف ويصيحوف على قارعة الطريق يهرع سكاف تلك األحياء ال
العمالية إٔب نوافذىم وإٔب سلم البيت وإٔب أحواشو عند كل ىرج ُب 
الطريق، فباطنهم ظاىر وظاىرىم ابطن وال سبيل إٔب اغبد بُت اغبدين، وال 
ريب أف أنبية الشارع ابلنسبة غبياة العماؿ من جهة ٍب ضعف التماسك 

لي عندىم من جهة أخرى إمبا يفسراف آخر األمر أبثر اؼبصن  ُب العائ
نفوس العماؿ: فالعمل الصاخب ُب اؼبصن  يبتد طيلة حياهتم إٔب بيوهتم 

 نفسها، أو قل إف حياهتم اؼبنزلية امتداد على كبو ما غبياة اؼبصن .

تلك ىي النتائج اليت تسوقنا إليها دراستنا للحاجات األساسية 
نشاىدىا ُب طبقة العماؿ، ويتضح منها أف أوضاعها ونسبها الثبلث كما 

وأنبيتها زبتلف عما نشاىده عند أقرب الطبقات إٔب العماؿ وأعٍت هبا 
طبقة اؼبستخدمُت وصغار اؼبوظفُت وىي ابلطب  أشد اختبلًفا عند الطبقات 

 العليا.

ىل تلك النتائج هنائية؟ لقد تناولت دراستنا ما كاف وما ىو كائن 
فعل وقد يبكن أف وبدث تغَت أو تطور ُب اؼبستقبل يذىب بتلك النتائج  ابل

كلها أو بعضو، وىذا ما يبعثنا على التفاؤؿ بداًل من التشاـؤ الذي اقًتف 
ابلصورة اغبزينة اليت قدمناىا عن حياة العماؿ ُب الوقت اغباضر، والواق  

ة وىذا التطور نتيجة أف ىناؾ تطورًا ظاىًرا ُب حياة العماؿ ُب الببلد اؼبتقدم
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لعاملُت يكمل أحدنبا اآلخر: األوؿ عناية اجملتمعات اغبديثة ابنتشاؿ 
العامل من صبلتو الوثيقة ابؼبادة وذلك ابإلقبلؿ من ساعات عملو، فمن 
اؼبعقوؿ أنو إذا نقصت ساعات العمل ُب اليـو وأايـ العمل ُب األسبوع 

أف نسميو طبيعة الكائن  فقد يستطي  العامل أف يوقظ ُب نفسو ما يبكن
االجتماعي، والعامل اآلخر رف  األجور فبا يسمح إبنفاؽ أوس  
وبتخصيص جزء من الدخل إلشباع حاجات ذات صفة اجتماعية، وىكذا 
يتوفر لدى العامل وقت ودخل يكفياف لتمكينو من اؼبشاركة ُب الصور 

 العليا للحياة االجتماعية كما سبق أف عرفناىا.

ضارة اغبديثة وخاصة ُب اؼبنطقة الغربية أخدت بوسائلها واغبق أف اغب
اإلنتاجية العصرية ذبعل اغباجات ذات الصفة االجتماعية ُب متناوؿ 
اعبمي  ألهنا حضارة ديبقراطية، وٓب يتأخر العماؿ عند متابعة الركب ُب 
تلك اؼبنطقة وىذا يتضح من دراسة تطور اؼبصروفات واغباجات ُب الطبقة 

ففي األمم اليت ارتفعت فيها األجور نرى أف العماؿ ال يتوسعوف  العمالية،
ُب اإلنفاؽ ُب اؼبأكل واؼبلبس واؼبسكن وىي األشياء اليت نتعلق كبن هبا ُب 
حضاراتنا اؽبرمة واليت تنزؿ اإلنساف منزلتو ُب تلك اغبضارات، بل نراىم 

نها ؿباربة ينفقوف أكثر فأكثر لبلندماج ُب ىيئات صباعية ـبتلفة الغرض م
األمراض والتأمُت ضد حوادث العمل والرايضة واللهو والثقافة واألسفار 
وغَت ذلك من مكوانت اغبضارة اعبديدة كما أهنم وبصلوف بواسطتها على 
الكثَت فبا يكفل ؽبم راحتهم من وسائل واخًتاعات ُب غَت فًتات اإلنتاج 

ثة إمبا يعفي الناس إذ من الواضح أف اغبصوؿ على أي آلة أتوماتيكية حدي
ومنهم العماؿ من أعماؿ تقليدية كثَتة فيتوفر ؽبم من الزمن واجملهود ما 
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يبكن بذلو ُب االشًتاؾ ُب اغبياة االجتماعية العامة واالستمتاع بكل صورىا 
اؼبعقدة، فنحن نعلم اإلحصاءات األخَتة أف اعبزء األكرب من الزايدة ُب 

إلشباع ىذه اغباجات اعبديدة، وإٔب أجور العماؿ ُب أمريكا إمبا خصص 
إشباع مثل ىذه اغباجات يتجو العماؿ كلما سنحت ؽبم الفرصة، 
واػببلصة من اؼبنتظر أنو كلما تقدمت اغبضارة اعبديدة سبكنت األسر 
العمالية من اؼبشاركة فيها عن كبو أوس  وبعبارة أخرى تقدـ الطبقة 

ـ النظم أو الصور اعبماعية ُب  العمالية من الناحية االجتماعية مرىوف بتقد
 كل ميادين النشاط اإلنساين.

بيد أننا هبب أال نتكهن ابؼبستقبل ونكتفي أبف طبقة العماؿ كما 
شاىدانىا إٔب اآلف يصدؽ تعريفنا الذي سبق أف قدمناه كل الصدؽ وىو 
أف العماؿ بسبب نوع عملهم أو مهنتهم مضطروف إٔب البقاء على صلة 

طويلة من يومهم ومن حياهتم فيفقدوف بذلك القدرة أو ابؼبادة مدة 
االستعداد لبلندماج ُب الصور اؼبختلفة اؼبعقدة للحياة االجتماعية بصفة 

 عامة.

سنرى فيما بعد أف ىذا التعريف مبدأ ضروري لتفسَت االختبلؼ بُت 
طبقة العماؿ وغَتىا من الطبقات ولفهم مكانة الطبقات االجتماعية 

 سندرسها.األخرى اليت 
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 الفصل الثامً

 الطبقات العليا

 الربجوازية. (ٕٔ النببلء. (ٕٓ

(ٕٓ)  

لقد تناولنا اجملتم  من أسفلو ونتناولو اآلف من أعبله ىل النببلء طبقة 
؟ قد يكوف ؽبذا السؤاؿ بعض األنبية ألننا أماـ ىيئة Casteأـ طائفة 

التارىبي ٍب توجد ُب بعض الببلد اليت ورثت النظم االقطاعية رغم تطورىا 
ألننا أماـ ىيئة مقفلة أي ال نتجدد بدخوؿ عناصر جديدة فيها، وهبذا 
اؼبعٌت يشبو أف تكوف تلك اؽبيئة طائفة، كبن ال قبدىا هبذا اؼبعٌت ُب بلد  
كالقطر اؼبصري الذي انتهى االقطاع القدًن فيو ابنتهاء اؼبماليك، ولكننا 

م  ذلك هبب النظر إٔب تلك قبدىا ُب بلداف أوروبية كإقبلًتا وفرنسا، و 
ؽبا خصائصها اليت زبصصها كما  –اؽبيئة كطبقة من الطبقات االجتماعية 

ألف التاريخ القريب يعلمنا أهنا ٓب تكن مقفلة أي حكًرا على  –سنرى 
االقطاعيُت وحدىم وأهنا كانت تتس  لغَتىم فبن كانوا يبنحوف األلقاب 

 واؼبناصب الرفيعة.

 Les Annales d'histoire economique et socialeُب ؾبلة 
قبد حبثًا طريًفا حوؿ النببلء ُب ببلد  Blockو Febvreاليت يديرىا العاؼباف 



 025 

اؼبؤرخ ورئيس  Neubourgـبتلفة ُب الوقت اغباضر كتبو الكونت نوبورج 
من العسَت »صبعية تعاوف النببلء الفرنسيُت، ووصل فيو إٔب النتيجة اآلتية: 

اآلف ُب فرنسا من النببلء اغبقيقيُت، فتلك مسألة  أف نقوؿ كم يوجد
تتوقف على تعريفتا للنبالة أىي نبالة الفروسية أـ نبالة األظباء أـ نبالة 
السيف، فإذا قصدان اؼبكانة االقطاعية اؼبشهورة منذ العصور الوسطى فإننا 

اف لن قبد اآلف من بقاايىا أكثر من مائيت أسرة نبيلة، أما إذا عنينا الفرس
فإننا لن قبد من أحفادىم اآلف أكثر من  ٓٓٗٔفبن عرفوا قبل سنة 

عاـ  Woelmontنصف العدد السابق، وقد أحصى اؼبرحـو فوؼبونت 
عائلة إقطاعية،  ٙٛٚٔعائلة من الفرساف، و ٕٜٖكبو  ٖٜٓٔ

عائلة فبن منحهم اؼبلك النبالة بطريق األلقاب، إٔب غَت ذلك من  ٚٙ٘ٔو
عائلة  ٖٛٛٗيبلغ عددىم صبيًعا عند فوؼبونت كبو  أنواع النببلء الذين

 «.تستطي  أف تثبت حبق نبالتها

ولكن االستقصاء والتحري الوثيقُت وبصراف عدد »ٍب يقوؿ نوبورج: 
النببلء اغبقيقيُت ُب أربعة آالؼ أسرة فقط ورب  ىذا العدد ُب طريق الزواؿ 

ا غَت ثبلثة بسبب العوز وعدـ القدرة على التكسب، فبل يبقى بعد ىذ
آالؼ اسم وبملها أانس من النببلء دبعٌت آخر ىناؾ ألف نبيل أصبحوا 

ويضيف نوبورج إٔب «. عمااًل وفبلحُت وزالت عنهم صفتهم االجتماعية
من اؼبؤكد أنو ال يزاؿ ىناؾ اعتبار وتقدير للنبالة ُب اجملتم  »ذلك 

فرنسا حيث قبد الديبقراطي اغباضر كما يشهد بذلك دليل أظباه النببلء ُب 
ومشتقاهتا ويدعي أصحاهبا  deكبو أربعُت ألف اسم تتصدرىا كلمة 
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االنتساب إٔب النبالة على حُت أف تسعة أعشارىم ال حق ؽبم ُب االنتساب 
 «.إليها

بغض النظر عما ُب ىذه البياانت من طرافة نبلحظ فورًا قلة عدد 
على فرنسا وحدىا النببلء ابلنسبة إٔب غَتىم من الناس، وال يصدؽ ىذا 

بل ىو أمر عاـ، وسبب قلتهم ىو أهنم ٓب يكونوا ُب يـو من األايـ طبقة 
واسعة كما أهنم قليلو التناسل، وخَت لنا أف ندرسهم ُب عصور ازدىارىم 

 ُب التاريخ.

يقوؿ بعض اؼبؤرخُت إف نببلء األمة ىم غزاهتا، وىذا فرض واىن 
ائج ىؤالء اؼبؤرخُت معرفة يدحضو التاريخ نفسو، والذي يعنينا من نت

الصفات أو اػبصائص العامة اليت ميزت تلك الطبقة ُب عصورىا اؼبختلفة، 
 Les classes dirُب كتابو  de Nauroisوىذه اػبصائص كما بينها 

geantes :ىي 

 .Prestigeالنفوذ أو اؽبيبة  -ٔ

 الوراثة. -ٕ

 نوع خاص جًدا من اغبياة مرجعو تصوراهتم االجتماعية وثرواهتم. -ٖ

وكبن نبدأ ابلنفوذ الذي كانوا يتمتعوف بو، من أين جاء؟ يقوؿ العآب 
وىو من خَت من هنضوا  Max Weberاالجتماعي األؼباين ماكس فرب 

 دبذاىب دور كيم إف النفوذ بصفة عامة إمبا يقـو على أحد اؼببادئ اآلتية:
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ة األوؿ: النفوذ العقلي، أعٍت النفوذ الذي ينتج عن القوانُت اؼبعقول
اليت تشهد التجربة بصحتها واليت تطاع أوامرىا ونواىيها ألهنا تعمل 

 للصاّب العاـ.

الثاين: النفوذ التقليدي أو الوراثي أعٍت الذي تعتمد قوتو على مضي 
 الزمن وتستمد من مزاولتو حقبة طويلة.

وىي   Charismatiqueالثالث: النفوذ الذي وصفو اؼبؤلف بكلمة 
« العناية»األؼباف ومشتقة من اليواننية ومعناىا كلمة شائعة عند كتاب 

)اإلؽبية طبًعا(، فهناؾ نفوذ لبعض األفراد واألسر خصتهم بو قوة خفية أي 
 عناية إؽبية ذبعل الناس يهابوهنم وينقادوف إليهم.

لنحاوؿ بعد أف رفضنا الرأي القائل أبف النببلء غزاة أف نفسر ماؽبم 
لى ضوء اؼببدأ األخَت، الواق  أف ُب من نفوذ وىيبة ُب قلوب الناس ع

النبالة شيًئا من العناية اليت وبدثنا عنها ماكس فربأي من القوة اػبفية أو 
اػبارقة للعادة، ولفهم ىذه القوة هبب أف نستوحي كتب علماء االجتماع 
الذين يتعرضوف إٔب اؼبعتقدات والقوى السحرية اؼبنتشرة ُب اجملتمعات 

 Legendes deعلى أساطَت الصُت  Granetب جرانيو البدائية، مثبًل كتا

la Chine  يقوؿ إف من عادات الصينُت أهنم كانوا ينسبوف إٔب بعض
األمكنة أو األهنار أو اعبباؿ بعض اػبصائص والقوى السحرية وكانوا 
أيموف تلك األمكنة ُب مناسبات ـبتلفة كالوالدة والزواج واؼبرض واغبرب 

تقاد بقداسة أجزاء من األرض اعتقاد قدًن عندىم وغَت ذلك، وإًذا فاالع
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بدائية  Clansيرج  إٔب العهد الذي كانت فيو ببلدىم منقسمة إٔب عشائر 
لكل طوطمها أي مكاهنا اؼبقدس، فلما تطور اجملتم  الصيٍت وحل ؿبل 
العشائر نظاـ اجتماعي آخر قوامو زعامة أفراد وأسر معينة لصلتها بتلك 

نتقلت كل القوى اػبفية السحرية من األرض إٔب األمكنة اؼبقدسة ا
أشخاص أولئك األفراد وإٔب أحفادىم ىكذا تكّوف األقطاع والسيادة 

 االقطاعية.

ومن ٍب نرى أف ىناؾ عنصًرا دينًيا وسحراًي ُب النبالة، وىذا يتضح 
أيًضا من الشعائر والطقوس اليت كانت تصاحب تنصيب النبيل ُب العصور 

أبورواب، ومثاؿ ذلك طقوس تسليمو الدرع والسيف فقد كاف الوسطى 
ذلك معناه إمداده ُب الوقت نفسو بقوة سحرية أوصفة مقدسة مرىوبة 
ترفعو فجأة إٔب عآب السيادة االقطاعية، ومثاؿ آخر مثاؿ الفرساف ُب 
العصور الوسطى فقد كانوا يؤلفوف طبقة ذات صفة دينية مقدسة الرتباط 

ب الصليبية، وإًذا فهناؾ احتماؿ كبَت ُب إمكاف فهم نشأة الفرساف ابغبرو 
النبالة وما يتصل هبا من مهابة ونفوذ إذا اعتمدان على اؼبعتقدات السحرية 

 والدينية كما نشاىدىا عند البدائيُت.

على أننا هبب أال نغفل اؼببدأ الثاين من مبادئ ماكس فرب أي مبدأ 
تكوف ُب عصر سحيق أسلوب من  النفوذ التقليدي، فمن اؼبؤكد أنو قد

التقدير أو التقوًن، يقـو على أساس من التاريخ الصادؽ واؼبنتحل، ًتريخ 
األسر أو األفراد الذين سبيزوا بشجاعتهم وبطولتهم أو خبدماهتم وقبدهتم 
لصاحب األمر، ذلك التاريخ أو تلك الذكرايت اؼبنسوبة إٔب بعض األفراد 
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هبا خبلؿ األجياؿ ىي اليت تطب  األسرة بطاب   واليت تتناقلها األسرة معتزة
النبالة وسبدىا ابؽبيبة والنفوذ ُب البيئة اليت تعيش فيها، والواق  أف األسر 
النبيلة تعيش ُب ظل الذكرايت وتتجو دائًما كبو اؼباضي الذي يبعد يوًما 

، وإًذا  أو الذكرايت أو االعتزاز ابؼباضي صفة ىامة من « فالوراثة»بعد يـو
 خصائص النبالة.

وم  أف النبالة سبتاز دوف الطبقات األخرى بوجود مراتب ُب داخلها 
ربددىا األلقاب والعبلقات بشخص اؼبلك فإف تلك اؼبراتب على 
اختبلفها ال ربوؿ دوف ارباد النببلء صبيًعا ُب نوع من اغبياة يبيزىم حبق عن 

صداقات غَتىم، ىم يؤلفوف طبقة تسودىا أنواع من العبلقات وال
والعادات والربتوكوؿ تربطهم بعضهم ببعض حىت لكأهنم أسرة واحدة 
متشعبة أشد التشعب، يعرؼ أعضاؤىا بعضهم بعًضا ألهنم احتفظوا 
ابلذكرايت اليت تناقلوهنا فيما بينهم ليعرؼ كل منهم موضعو ُب سلسلة 

ت مراتب النبالة، وإًذا فنحن ىنا أماـ طبقة تقـو فيها اؼبعرفة والعبلقا
الشخصية بُت فرد وآخر اؼبقاـ األوؿ وىذا ىو أخص ما يبيز نوع حياهتم 
الطبقية، وقد بدا لكثَت من اؼبؤلفُت أف يذىبوا إٔب أف ثروات النببلء 
وضياعهم ىي أىم ما يبيز طبقتهم، وليس ىذا صحيًحا إذا نظران إٔب طرؽ 

وإمبا  حصوؽبم على تلك الثروات إذ من اؼبعروؼ أهنم ال يشًتوف ضباعهم
ىم يبنحوهنا من اؼبلك أو من قدماء النببلء لصفاهتم الشخصية اليت برىنوا 
عليها ُب السلم واغبرب وُب الببلط وأوساط النببلء، وإًذا فثرواهتم أو 
إقطاعاهتم إمبا تقـو أيًضا على اؼبعرفة هبم أي على العبلقات الشخصية بُت 

 هتم.فرد وآخر، وىذا كما قلنا أىم ما يبيز نوع حيا
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ىكذا عرؼ التاريخ نظاًما سياسًيا واجتماعًيا اعتمد فيو السلطاف 
السياسي على نفوذ بعض األفراد وجاىهم وىيبتهم، ولقد كاف من العسَت 
جًدا االنتقاؿ من ىذا النظاـ إٔب آخر ىبتلف عنو جد االختبلؼ ُب أسسو 

الفرد وإمبا ومبادئو أعٍت االنتقاؿ إٔب النظاـ الذي ىبض  الناس فيو ال إٔب 
اليت يشغلها، أي ال إٔب النبيل وإمبا إٔب اؼبوظف ُب خدمة « الوظيفة»إٔب 

الدولة، فقد قاومت اآلراء القديبة اؼبنطق السياسي واالجتماعي اعبديد 
زمًنا طويبًل وىذا ما نشاىده ُب التاريخ من البطء الشديد ُب االنتقاؿ من 

ملك يعاونو رجاؿ من طراز عصور االقطاع إٔب عصر تركز السلطة ُب يد 
جديد ُب سلب النببلء نفوذىم ابسم مصلحة الشعب، وىؤالء الرجاؿ ىم 

الناشئة اليت شغلت مناصب القضاء واإلدارة واؼباؿ وحلت « الربجوازية»
 شيًئا فشيًئا ؿبل النببلء ُب صدارة الشعوب اغبديثة.

ببلء العبلقات يبكننا اآلف أف سبيز بُت الوظيفة وما أظبيناه دبناسبة الن
 الشخصية بُت فرد وآخر وذلك لفهم ىذه األخَتة على كبو أوس .

كبن نعلم أنو كانت للنببلء التزامات كبو كبارىم، فقد كاف عليهم أف 
يبذلوا ؽبم اؼبعونة ُب اغبرب وأف يدفعوا ديتهم إذا وقعوا ُب األسر وأف يلبوا 

و شئنا أف نسميها  ل« وظائف»دعوهتم إٔب ؾبالس القضاء وغَت ذلك، تلك 
كذلك، ولكنها كانت ُب الوقت عينو الفرصة لتوطيد اجملتم  النبيل وتنمية 

سواء أكانوا ُب اغبرب أو ُب ؾبالس العدالة  –حياة النبالة، ألف النببلء 
واؼبداوالت ؼبختلف األغراض أو ُب حفبلت الصيد أو االستقباالت إمبا 

م وطنقتهم، مثلهم ُب ذلك وبتكوف بعضهم ببعض فينمو شعورىم دبكانته
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مثل األسرة الكبَتة هبتم  أعضاؤىا اؼبشتتوف، والذين قد يتناسوف، 
فيشعروف ابلوحدة اليت تربطهم وابؼبكانة اليت لكل منهم ُب أحضاف 
األسرة، ابعبملة وظائف النببلء أف جاز أف تكوف ؽبم وظائف ىي حياهتم 

 االجتماعية نفسها وبينهما تطابق ًتـ.

ؼ ذلك الوظيفة دبعناىا الربجوازي احملدود، فهي ال تطابق وعلى خبل
اغبياة االجتماعية ألف القياـ بوظيفة معينة ُب سلك الدولة معناه إغفاؿ ما 
عداىا، والوظيفة زبصص فٍت يبعدان عن مركز اغبياة االجتماعية ووبصر 

ؼ انتباىنا ُب دائرة ضيقة ؿبدودة، حًقا ىي تعاِب أمورًا إنسانية على خبل
مهنة العامل اليت تعاِب أمورًا مادية، ولكنها م  ذلك ىي تعامل الناس  
كوحدات ال فرؽ بُت إنساف وآخر، دبعٌت آخر ىي تنظر إٔب الناس كأعداد 
وأرقاـ دوف النظر إٔب أشخاصهم وفبيزاهتم كأانس من البشر، وابعبملة ىي 

 «.الكيف»ؿبل « الكم»إحبلؿ 

صيص ضيق موضوعو القوانُت، لنأخذ مثبًل وظيفة القضاء، ىي زب
والقوانُت تعامل الناس صبيًعا سواء بسواء أي تنظر إليهم كوحدات عددية 

 دوف النظر فيما بينهم من الفوارؽ الشخصية.

لنأخذ أيًضا وظائف اعبيش دبعناه اغبديث، ىي أيًضا زبصص 
موضوعو قوانُت اغبرب ومعرفة السبلح واػبرائط واؼبسافات وتنظيم الفرؽ 

فرؽ تعامل دبعاملة األشياء أي كوحدات عددية ال ينظر إٔب طبائ  الذين وال
 تتكوف منهم.
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وإذف فاؼبوظف رجل ذو زبصص فٍت يعاِب العبلقات بُت الناس كما 
لو كانت عبلقات بُت األشياء اؼبادية، وعلى عكس ذلك كل ما أيتيو النيل 

يصَت حباؿ  من أعمل: فهو ال ينغمس ُب وظيفتو كما ينغمس اؼبوظف، وال
من األحواؿ آلة ُب يد اجملتم  ونظمو أبف يتخذ مهنة يتخصص فيها، يقوؿ 

الذي أعجب أشد األعجاب ابلنببلء وأف ما يدىشك  Goetheجوتو 
فيهم ىو أف عقوؽبم ال تقبل التخصص وال تعرؼ اؼبهنة، وأهنا تتكيف دوف 
م مشقة أبي وسط وأي إنساف، ومن ٍب طبلوة حديثهم وسهولة حركاهت

 وعدـ ادعائهم أو تكلفهم.

وؼبا كانت النبالة عدوة اؼبهنة والتخصص فهي تنمو ُب األندية أو 
الصالوانت حيث يتبلقى النببلء للحديث ُب كل شيء عدا اؼبسائل الفنية 
اليت تشغل أذىاف اؼبوظفُت، وىم يتحدثوف بصفة خاصة عن أشخاصهم 

ا مرتبتك، وما أسرتك وأنساهبم وًترىبهم، فيسأؿ الواحد منهم اآلخر: م
وإٔب أي عصر تعود ُب قدمها، وأي عمل مشهور يذكره ؽبا التاريخ، وأي 
قرابة أو صلة ؽبا أبسرٌب! إٔب غَت ذلك، تلك ىي اؼبسائل اليت كانت هتتم 
هبا األوساط النبيلة ُب حياهتا خبلؿ القروف، وال ريب أف النببلء شغلوا 

أتديتهم لوظائفهم فسنرى ما يؤدي الوظائف أيًضا ولكن إذا نظران ُب طرؽ 
 اآلراء السابقة.

للوظائف جانب فٍت ىو الذي ربدثنا عنو ولكن ؽبا أيًضا جانب آخر 
ال يقـو على الصفات الفنية اؼبكتسبة ابلتعلم، وإمبا على الصفات 
اإلنسانية البحتة أي اليت سبت إٔب طبيعة اإلنساف، وكذلك على اؼبركز 
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اؼبكانة اليت يشغلها ُب صباعة ؿبدودة النطاؽ حيث االجتماعي عامة وعلى 
يصدر الناس ُب كل شيء عن عبلقاهتم الشخصية، لننظر من ىذه اعبهة 

 ُب اؼبثالُت السابقُت اػباصُت ابعبيش والقضاء.

لنبدأ ابعبيش: من اؼبؤكد أنو ُب العصر االقطاعي بل وإٔب القرف 
لخربة ابلفن العسكري الثامن عشر ٓب تكن األنبية األؤب ُب اعبيش ل

وحركات اعبنود أو للمعرفة ابلذخائر واألسلحة أو للحذؽ ُب تعلم خرائط 
ميادين القتاؿ وطرؽ مواصبلهتا، وإمبا كاف البد أواًل من معرفة الرجاؿ، 
والقادة منهم بصفة خاصة، ليتيسر وض  كل منهم ُب مكانتو البلئقة بو 

ا، وكاف البد من االتصاؼ بصفة ولندب كل منهم ُب اؼبهمة اليت ىو خَت ؽب
اآلمر اؼبطاع، وُب اؼبواقف اغبرجة من االتصاؼ كذلك بسرعة اػباطر 
والبت ُب األمور، كذلك كاف البد من الشجاعة ومن صفات الشرؼ 
والتضحية وضرب اؼبثاؿ لآلخرين، وغَت ذلك من الصفات والفضائل اليت 

دىا ؾبتمعة عند النببلء ال توجد طبًعا عند الناس كلهم فضبًل عن عدـ وجو 
وإف كاف من اؼبفروض أهنا توجد لدى ىؤالء األخَتين حبكم اؼبولد واألصل 
وأهنا تنبت ُب أوساطهم اليت وبتك أفرادىا بعضهم ببعض فيتنافسوف على 
االتصاؼ هبا، ومن ٍب نرى أف اعبيش أو اغبرب كاف عند ىؤالء مسألة 

أو الفروسية، على حُت صفات شخصية حبتة قد تلخصها كلمة البطولة 
أصبحت اغبرب بُت يدي الربجوازية مسألة فن وعلم وقدرة على تعبئة 
صبي  موارد األمة ابلطرؽ العلمية اليت ذبهل فيما ذبهل صفات األفراد 
وطبائعهم، وتعاملهم معاملة األعداد فتستبدؿ مثبًل أيهم ابآلخر ما دامت 

 قد توفرت الكفاءة العلمية الفنية.
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آلف إٔب وظائف القضاء، ُب ؾبالس القضاء وعند إدارة لننتقل ا
اؼبرافعات وإصدار اغبكم ليست معرفة القانوف ونوع اعبريبة نبا كل شيء، 
إذ هبب ُب بعض األحياف الذىاب إٔب أبعد من ذلك، إٔب ما وراء اعبريبة، 
أعٍت إٔب البحث عن البواعث اليت دفعت اجملـر إٔب فعلو، وتلك البواعث 

دة نفسية اجتماعية أي تفهم على ضوء الوسط االجتماعي الذي ُب العا
، وإًذا فبل وبكم على اجملرمُت صبيًعا نفس اغبكم وإمبا وبسب  عاش فيو اجملـر
حساب مكاانهتم االجتماعية واألوساط اليت عاشوا فيها وترددوا إليها، 
ئ  والبد ؽبذا من نوع من الثقافية االجتماعية ومن علم ابإلنساف والطبا

اإلنسانية فبا ال وبصل ُب كتب القانوف وُب دور القضاء وحدىا، وإمبا 
وبصل ُب خارجها، أي ُب األوساط اليت تعٍت ابإلنساف لئلنساف، وبصفة 
خاصة ُب أوساط االقطاعيُت والنببلء الذين يعنوف ابلسمعة والتقاليد 

لة بُت والعادات اإلنسانية اليت هبب أف تستوحى صبيعها عند إقامة العدا
الناس ابسم اؼبلك و صاحب االقطاع ال طبًقا لنصوص القانوف وإمبا طبقة 
ؼبصلحة اجملتم  وعاداتو وآرائو، وإًذا فإذا كاف النببلء قد أقيموا على إجراء 
العدالة بُت الناس زمًنا طويبًل فليس ذلك بسبب زبصصهم الفٍت وعلمهم 

اؿ روح إنسانية ُب تلك ابلقوانُت اؼبوضوعة وإمبا بسبب قدرهتم على إدخ
القوانُت اعبامدة اليت تطبقها احملاكم، إذ بدوف تلك الروح ال تكتسب تلك 

 القوانُت اؼبرونة البلزمة ُب كثَت من الظروؼ.

لقد تؤب الربجوازيوف القضاء بعد النببلء، وكأمبا قد شعر الذين 
تب النبالة، ولوىم أهنم ال يستطيعوف النهوض أبعبائو إذا ٓب ينتسبوا إٔب مرا

ذلك ألهنم تطلبوا منهم صفات تشهد هبا أوساط النبالة وحدىا، تلك 
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األوساط اؼبشبعة ابإلنسانية وابلعناية ابإلنساف واجملتم ، فلم يكن بد من 
رفعهم إٔب مراتب النبالة ومنحهم ألقاهبا، ىكذا نشأت ُب التاريخ اغبديث 

ؼبانية قبل الثورة الفرنسية إٔب نبالة الرداء )رداء القضاء( ونبالة النيابة الرب 
 جانب النباالت اؼبوروثة.

يُبكن اآلف أف نقوؿ أف اجملتمعات إٔب عهد قريب قد قبحت إبهبادىا 
لطبقة النببلء ُب خلق عآب يسمو عآب الواق  والضرورات اؼبهنية أو اؼبادية 

لد معو أعٍت عآب كل ما كاف يعد نبيبًل وشريًفا ُب ذاتو حيث يولد اعبنُت فتو 
الثروة واعباه والصفات اؼبمتازة، وىذا ما تشهد بو القصص واألغاين 
القديبة كما يشهد بو كذلك أدب القرف الساب  عشر ُب فرنسا الذي ال 

؟ ألهنم وصفوا «الكبلسيكيوف»نظَت لو، ؼباذا يسمى أدابء ذلك القرف 
بدقة فائقة عواطف اإلنساف وطباعو، ولكن أليس ىذا ىو الذي كاف 

تعلق بو النببلء أشد تعلق؟ لقد احتلوا ُب الواق  بصفتهم ىذه اؼبكانة ي
األؤب ُب مآسي القرف الساب  عشر اليت كتبها إليهم كتاب احتكوا هبم عن 

 Taineقرب شديد، يقوؿ أحد كبار نقاد األدب الفرنسيُت وأعٍت بو تُت 
ان ال أ» Racineدبناسبة رواية ألديب من القرف الساب  عشر ىو راسُت 

إال إذا تصورت وراء شخصياهتا اؼبختلفة كبار  Ephigenieأفهم رواية 
وُب اغبق ٓب يكن للنببلء ُب عصور « النببلء ُب القرف الساب  عشر

ازدىارىم مثيل ُب الناس من حيث إرىاؼ اؼبشاعر والعمق ُب اغبس 
 والعاطفة، والقدرة على سرب غور اإلنساف. 
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نببلء أف يتجنبوا التفكَت ُب نبـو اؼبادة وردبا كاف ىذا ىو ما حدا ابل
وكسب العيش ابؼبهنة مهما كانت ظروفهم، وقد حرموا على أنفسهم منذ 

ُب القرف  Loyseauأقدـ عهودىم التجارة والتكسب، وقاؿ اؼبشرع 
إف النبيل ينبو عن التكسب الوضي  الشره، وصفة النبيل »السادس عشر: 

 Mme deداـ دي سفينيو ، وكتبت م«األؤب أف يعيش من دخلو

Sévigné  :عندي عشرة أو اثنا عشر »وىي من النبيبلت تقص ما أيٌب
قبارًا معلقُت ُب اؽبواء لرف  سقفي، ىم هبروف فوؽ األعمدة ويعرضوف 
أنفسهم ُب كل غبظة إٔب كسر رقاهبم وقد جعلٍت ىذا أفكر ُب العناية 

 أف يوجد بُت اإلؽبية اليت خلقت الشراىة ُب حب اؼباؿ، فحمدت هللا
الناس من يؤدي عمبًل لقاء عشر سنتيمات ال يُؤديو آخروف جزاء مائة 

( ؽبا مغزاىا ىنا، فهي تدؿ على أف Cupidité، وكلمة الشراىة )«ألف
ربصيل اؼباؿ ٓب يكن ولو ُب الظاىر من أغراض النببلء وإنو من العار أف 

وراء الظاىر توجد ألننا نعلم أف « الظاىر»يكرس لو الوقت واعبهد ونقوؿ 
اغبقيقة الواقعة وىي أف النببلء إمبا كانوا عرضة كغَتىم من الناس لكل 
الشهوات اػبسيسة والنزوات واألىواء وأهنم كثَتًا ما كانوا يقتنصوف 
الثروات بوسائل دنيئة وم  ذلك فقد أحكموا صيانة الظاىر طواؿ ًترىبهم 

و إنو ُب الوقت اغباضر فيما اؼبديد ويقوؿ نوبورج ُب حبثو الذي ربدثنا عن
وإمبا هبرد «. تبقى من النببلء ال يزاؿ اؽبم األكرب للنبيل أال هبرد عن نبالتو

النبيل إذا ارتكب فعبًل شائًنا أو سلك سلوًكا فاضًحا، وُب ىذه اغبالة 
رباوؿ األسر النبيلة إما أف زبفي ما حدث وأف تصوف الظاىر وإما أف ذبرده 
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ربت طائلة القانوف، على كل حاؿ هبب دائًما احملافظة عن نبالتو إذا وق  
 على اؼبظاىر ُب تلك األوساط.

نتساءؿ اآلف ؼباذا اضمحلت ىذه الطبقة ُب اجملتمعات اغبديثة؟ 
سبب ذلك فيما يبدو ىو أف النببلء عاشوا ُب جو من الغيم القديبة اليت ال 

الربجوازي يقـو  تتماشى م  العصر الصناعي الربجوازي، فبينما نرى العصر
على تقسيم العمل والتخصص الشديد ُب اؼبهن أي االعًتاؼ بقيمة 
األعماؿ والوظائف قبل كل شيء إذ بنا النببلء يتمسكوف ابلقيم 
الشخصية للفرد وعبلقاتو وكلها قيم تنحدر من اؼباضي، وإًذا فالربجوازية 

اضيهم، وم  تعيش ُب حاضرىا وتعد بو مستقبلها بينما يعتكف النببلء ُب م
ذلك فقد استطاعت الربجوازية ابرستقراطيتها اليت حلت ؿبل النببلء ُب 
العصر اغبديث أف ذبم  بُت القيم القديبة والقيم اغبديثة مًعا فأعطت 

 للعمل أو الوظيفة حًقا وللعبلقات االجتماعية حًقا آخر.

(ٕٔ)  

ف الُعماؿ والنببلء كما قدمناىم ىنا على طرُب نقيض: األولوف يعكفو 
على عبلج اؼبادة ويديروف ظهورىم إٔب اجملتم  وعبلقاتو، واآلخروف 
يتخذوف اجملتم  والعبلقات االجتماعية غاية ُب ذاهتا ويديروف ظهورىم إٔب  
كل ماعدا ذلك، غَت أف اللغة السياسية واالجتماعية ُب الوقت اغباضر 

ومربراتو، سبيل إٔب وض  العماؿ والربجوازية على طرُب نقيض وؽبذا أسبابو 
كلمة من أىم كلمات القاموس االجتماعي ُب أورواب « الربجوازية»و
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اؼبعاصرة وىي وإف ٓب تكن مألوفة ُب اللغة العربية إال أف مدلوؽبا حقيقة 
 ملموسة ُب حياتنا الراىنة.

( إٔب مدلوؿ ىذا اللفظ وأقرر ٚ، ٙلقد أشرت فيما سبق )الفقرًتف 
ُب « الطبقة الربجوازية»عبارة  اآلف أف كارؿ ماركس ىو الذي أدرج

القاموس االجتماعي ليدؿ هبا على الطبقة اليت بيدىا مقاليد األمور ُب ظل 
الرأظبالية، أعٍت االقطاع الصناعي واؼبإب اغبديث الذي خلف االقطاع 

 Manifesteالقدًن اؼبعهود ُب عصور النببلء، ىو يقوؿ مثبًل ُب كتابو 

Communiste « أي اجملتم  الربجوازي إمبا قاـ على اجملتم  اغبديث
، ويقوؿ  «أنقاض اجملتم  االقطاعي، فعصران ىو عصر الطبقة الربجوازية

نتجت الربجوازية اغبديثة عن تطور بطيء أي عن سلسلة من »كذلك: 
الثورات ُب طرؽ اإلنتاج ووسائل اؼبواصبلت، وُب كل خطوة من خطوات 

نت طبقة مغلوبة على أمرىا صعودىا جاءت بتقدـ سيامي فباثل، فقد كا
أابف سطوة السادة االقطاعيُت ٍب أصبحت ارباًدا مسلًحا ومستقبًل 
ابلسلطة ُب اؼبدف فأقامت ىنا مدينة صبهورية مستقلة وىناؾ فبثلُت للعامة 

(Tiers-Etats ( مسخرين اؼبلكية، ٍب ؼبا جاء عصر اؼبانيفا كتيور )عصر
كفة تعادؿ النببلء، وأخَتًا هنضة اؼبنسوجات( أصبحت الربجوازية ُب  

جاءت الصناعة اغبديثة واألسواؽ العاؼبية فاستلبت الربجوازية حبق الغزو 
، تلك «االقتصادي السيادة السياسية اؼبطلقة ُب الدولة التمثيلية الراىنة

عبارات مشهورة وذات معٌت عميق تشهد بتضل  ُب التاريخ ولكننا نرى 
 ازية تعريًفا اقتصاداًي حبًتا.منها أف كارؿ ماركس يعرؼ الربجو 
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كتب   Sombartعآب اقتصادي أؼباين آخر من اؼبعاصرين ىو ظببارت 
وأضاؼ ربت  Le bourgeois« الربجوازي»كتااًب عنوانو   ُٕٜٙٔب سنة 

دراسة التاريخ اػبلقي والعقلي للرجل »العنواف اؼبذكور العبارة اآلتية: 
خبلؽ والعقل فقد خلص أيًضا ، وم  اإلشارة إٔب األ«االقتصادي اغبديث

من دراستو تلك إٔب أف ًتريخ الربجوازي إف ىو إال ًتريخ نظاـ اقتصادي 
ُب كتابو  Coudertحبت وال ىبتلف عن ىذا ما كتبو مؤلفوف آخروف مثل 

La Bourgoisie et la question sociale. 

ىل ىذا التعريف االقتصادي صحيح كل الصحة ٍب أال يبدو أف 
ؤلفُت قد نظروا نظرة ضيقة إٔب الربجوازي؟ كبن قبد إٔب جوار أولئك اؼب

الربجوازي الذي ينصرؼ إٔب األعماؿ اؼبالية آخرين ال ينصرفوف إليها كل 
االنصراؼ بل وأحيااًن ينصرفوف عنها ابؼبرة، فهناؾ أطباء وقضاة وفبثلوف 
ة، وفنانوف وعلماء وموظفوف وغَت ذلك فبن تشملهم صبيًعا كلمة الربجوازي

فيلوح واغبالة ىذه أف الكلة ليست مرادفة لكلمة الرأظبالية، وعلى كل 
حاؿ يستحسن على األقل ُب بداية حبثنا ُب الربجوازية أف نفهم من تلك 
الكلمة معٌت أوس  من اؼبرادؼ اؼبذكور، ألف الربجوازية ُب اعتقادان حالة 

 معنوية أكثر منها مادية كما سيتضح.

اجملتم  اؼبدين الذي أوردانه ُب بداية دراسة  إذا عدان إٔب تقسيمنا
العماؿ فسنذكر إننا ميزان بُت العماؿ ومن لسو عمااًل، وهبب أف نتوق  
اآلف أف قبد بُت ىؤالء األخَتين أقساًما جديدة وقد ال تكوف الفوارؽ بينها 
واضحة وضوحها بُت العماؿ ومن أظبيناىم الربجوازية، بيد أننا لو شئنا أف 
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لربجوازية مكااًن داخل من ليسوا عمااًل هبب علينا أف نفردىا نعُت ل
 خبصائص سبيزىا، فما ىي تلك اؼبميزات؟

بعض اؼبؤلفُت فبن الحظوا تفوؽ الربجوازية االجتماعي على ما دوهنا 
من الطبقات ُب العصر اغبديث زعموا أف ذلك التفوؽ إمبا يرج  إٔب 
خصائص انثروبولوجية ؿبضة أي إٔب اعتبار الربجوازية فبثلة عبنس فبتاز 
يفوؽ أجناس الطبقات األخرى، واالختبلؼ االنثروبولوجي بُت الطبقات 

لة قديبة بعض الشيء فهي ترج  إٔب عصر هنضة علـو البيولوجيا مسأ
والفيلولوجيا ُب أواسط القرف اؼباضي فبا أوحى إٔب بعض الباحثُت ُب مسألة 

ُب  Lapougeوالبوج  Gobineauالطبقات والشعوب أمثاؿ جوبينو 
ُب  Niceforoُب اؼبانيا ونيتشفرو  Otto Ammonفرنسا واوتو اموف 

راسة الطبقات على أساس انثروبولوجي فقالوا أهنا تتباين فيما إيطاليا إٔب د
بينها تبًعا الختبلفات عضوية أي جسمانية، وقد عاود أخَتًا للبحث ُب 

ُب الوالايت اؼبتحدة ُب   Joslynوجوسلُت  Taussigىذه اؼبسألة ًتوسج 
صدر ُب عاـ  American business leadersكتاب ؽبما عنوانو: 

ُب الوالايت اؼبتحدة دوف األمم القديبة أمر جدير ابلنظر واؼبسألة  ٕٖٜٔ
وذلك الختبلؼ أجناس اؼبهاجرين إليها كل االختبلؼ ٍب لعدـ امتزاجها 
امتزاًجا ًتًما لقرب عهد اؽبجرة فبا قد يوىم بتأييد األنظار اإلنثروبولوجية، 
فمن مبلحظات اؼبؤلفُت اؼبذكورين أهنما شاىدا ابإلحصاء أف أبناء 

اب األعماؿ ورؤسائها يصلوف أسرع من غَتىم، وعلى كبو أكثر، إٔب أصح
الوسط « امتياز»قمة اؼبراتب االجتماعية، فتساءال عندئذ: أيرج  ىذا إٔب 

طبيعي ورثوه عن آابئهم؟ فيتضح « تفوؽ»الذي ولدوا ونشأوا فيو أـ إٔب 
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ؽبم من استقصاء أصوؽبم وأجناسهم وخصائص أجسامهم أف التفوؽ 
 ومن النوع البيولوجي. الوراثي

ويصح أف نذكر على سبيل اؼبثاؿ أيًضا األحباث األخَتة اليت أجراىا 
ونشرىا ُب كتاب عنوانو  Constantinالفرنسي الكولونيل قسطنطُت 

Hérédité et races  وحصرىا ُب دائرة ضيقة ىي دائرة اؼبقًتعُت
ؿبيط الرأس للجيش واؼبتطوعُت فيو فوصل إٔب نتائج غريبة منها أف كرب 

وثقل الوزف وسعة ؿبيط الصدر وزايدة متوسط الطوؿ وغَت ذلك كلها 
 صفات سبيز اعبنود الذين ولدوا من أسر برجوازية.

بل أدت  –ىذه اآلراء فوؽ أهنا خطرة من جهة كوهنا قد تؤدي 
إٔب حروب بُت الطبقات ٍب بُت األمم، فإهنا ليست علمية دبعٌت  –ابلفعل 

التفوؽ على أسس مادية حبتة وتتناسى اعبانب اإلنساين  الكلمة ألهنا تقيم
اغبقيقي ُب اإلنساف أي جانب حياتو النفسية واالجتماعية واؼبهنية، وفضبًل 
عن ىذا فقد أاثرت حبمق شديد مسألة ٓب يشعر هبا الناس الذين يعنيهم 
األمر وٓب ينتحلوىا ألنفسهم ألف الربجوازية على خبلؼ النببلء ٓب تدع بل 

تشعر بفوارؽ جنسية سبيزىا، وأين ىو الشخص الذي يستطي  أف يثبت  ٓب
جنسو ودمو ُب ىذه الكتلة البشرية اؽبائلة اليت ذبري فيها منذ بدايتها 
تيارات اؼبزج واػبلط ُب كل اذباه؟ وىذا البوج نفسو يؤكد أف عدد أسبلؼ  

 كل فرد منا إٔب أايـ اؼبسيح فقط ال يقل عن:

ٔٛ.ٓٔٗ.ٖ٘ٛ.ٖٖٖ.ٖٖٖ.ٖٖٖ 
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فكيف يضمن الفرد واغبالة ىذه نقاء جنسو ووراثة اؼبميزات 
البيولوجية ألسبلفو؟ وكبن إذا أخلصنا للطريقة اليت اتبعناىا ُب معاعبة 
الطبقات إٔب اآلف تلك الطريقة اليت أدت إٔب نتائج قيمة فإان نستطي  أف 

ؤه نتلمس خصائص الطبقة الربجوازية ُب ثنااي وجداهنا الطبقي الذي سبل
تصورات اؼبهنة والدخل مًعا وما يتصل هبا من نوع اغبياة اليت ربياىا تلك 

 الطبقة.

العامل يعمل وينتج، وقد ذىب بعض االجتماعيُت إٔب تعريف 
أي أنو  Rentierالربجوازي أبنو من ال يعمل وال ينتج ألنو صاحب ري  

غبصوؿ عليها يعيش فبا تدره عليو أمواؿ موروثة أو أمواؿ ال يكد كثَتًا ُب ا
 –أعٍت رأس اؼباؿ  –إذ من اؼبعروؼ أنو يكفي وجود القرش األوؿ 

ليجتذب إليو قروًشا أي ليدر الربح على كبو أكبد، وم  ذلك فإف 
اإلحصاءات اليت عملت ُب أمم ـبتلفة ؼبعرفة عدد الذين يعيشوف حقيقة 

من ريعهم تدؿ على ضآلة عددىم فهم ُب فرنسا مثبًل ال يزيدوف عن 
% من ؾبموع السكاف ويشمل ىذا العدد الضعيف اؼبتقاعدين وأرابب 
اؼبعاشات وىم ُب الغالب ليسوا من كبار الربجوازية، ىذا واؼببلحظ ُب 
ؾبتمعاتنا اغباضرة أف الناس كثَتًا ما يًتددوف ُب القوؿ أبهنم ال يعملوف، 

شغولوف، ومن تلك فهم يدعوف دائًما أبهنم يقوموف أبعماؿ كثَتة وأبنو م
األعماؿ ما يشبو ُب اغبقيقة البطالة ومثاؿ ذلك العضوية ُب ؾبلس إدارة 
مؤسسة مالية أو صناعية فهي غالًبا ال تتطلب غَت بضة جلسات طواؿ 
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السنة وبعض مناقشات وإعطاء أصوات أعٍت أهنا ال تتطلب ؾبهوًدا، ولكن 
صناعة والسمسرة إٔب جوار مثل ىذه األعماؿ توجد أخرى كالتجارة وال

 –واؼبقاوالت وغَت ذلك فبا وبتاج إٔب ؾبهود شاؽ عنيف، ىذاف اؼبظهراف 
يتوفراف جنًبا إٔب  –مظهر العمل الذي يشبو البطالة ومظهر العمل الشاؽ 

 جنب ُب الربجوازية.

 Thorstein Velbenعآب اجتماعي موىوب وىو ثورشتُت فلنب 
 Theory« نظرية طبقة الفراغ»انو ُب أمريكا كتااًب عنو  ٜٓٓٔنشر ُب عاـ 

of leisure class  أظهر فيو اندىاشو من مدى انتشار البطالة واؼبباىاة
هبا ُب ؾبتمعاتنا اغباضرة، وىو ال يقصد ابلطب  البطالة اليت تنتج عن 
اغباجة إٔب العمل كما ىو الشأف عندما نتحدث عن بطالة العماؿ مثبًل، 

نا عنها أي الناذبة عن عدـ اغباجة إٔب العمل وإمبا يقصد البطالة اليت ربدث
اؼبضي كما ىو الشأف عند فريق من الربجوازية الغنية، وال ريب أف مثل 
تلك البطالة ظاىرة تثَت الدىشة بنوع خاص ُب ؾبتم  كاجملتم  األمريكي 
ُب ذلك الوقت، الحظ اؼبؤلف أف كثَتًا من الرجاؿ والنساء كانت تنم 

ينغصها العمل: مثبًل عند الرجاؿ القبعة العالية أزايؤىم عن حياة ال 
والثياب الضعيفة اؼبقاومة والياقات اؼبنشأة وعند النساء األحذية اليت ال 
ُتساعد على اغبركة والكورسيهات اليت تعوؽ اعبسم، كذلك الحظ أف  
كثَتًا من األراضي الزراعية كانت أشبو ابغبدائق الغناء منها ابغبقوؿ وتكتظ 

ت اليت ال أتكل األعشاب وابلتإب اليت ال تدر اػبَتات، فبا يدؿ ابغبيواان
على أف أصحاهبا يستسلموف إٔب الراحة دوف العمل، ولعل أطرؼ ما 
الحظو كثرة األغنياء الذين ينكبوف على أعماؽبم ال لتنمية ثرواهتم ُب نفسها 
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م وإمبا بقصد أف وبيا زوجاهتم وأوالدىم بدوف عمل وىذا القصد وحده ين
عن رغبتهم ىم أنفسهم ُب البطالة، وليس من النادر أف تلقى أانًسا كبفت 
أبداهنم من تفانيهم ُب العمل ليسمن من تكتظ هبم بيوهتم من الكسأب 

 غبلظ األبداف.

ال ينطبق ىذا الوصف، وما يشف عنو، على أمريكا وحدىا بل على 
اىدة ُب أف الطبقة الربجوازية أينما وجدت، فهي الطبقة اليت تسعى ج

تكدس األمواؿ لًتيح نفسها وذويها من عناء األعماؿ ولتعيش كما يعيش 
األطفاؿ أو كما كاف يعيش النببلء، ولكن سعيها ذاؾ إف ىو إال سلسلة 
من اإلنشاء والتعمَت وإقامة األعماؿ االقتصادية الكبَتة اؼبتنوعة اليت تدير 

قريب أف تلك الطبقة قد رحى اغبضارة اغبديثة، فنحن نعلم من التاريخ ال
أضافت إٔب رصيدىا ُب ابب العمل إنتاج أكرب رأس ماؿ عرفتو اإلنسانية 
وىي ما زالت تعمل متفانية ُب تنميتو، وٓب يس  كارؿ ماركس نفسو وىو 
الذي نصب نفسو لبلنتصاؼ من الربجوازية للعماؿ إال أف يعًتؼ بقيمة 

العآب وأحالت كثَتًا من  فتوحاهتا االقتصادية فقد ضاعفت أضعاًفا ثروة
العماؿ إٔب برجوازية صغَتة كاؼبستخدمُت واحملاسبُت واختصاصي اإلعبلف 
والرسم الصناعي وغَتىم وىي وإف جعلت عمل العامل فببًل لشدة 
التخصص اؼبفروض عليو إال أهنا رفعت قدرتو الشرائية أضعاًفا مضاعفة 

لو إٔب سب  بسبب رفعها لؤلجور، كما أهنا خفضت من ساعات عم
ساعات أو أقل بداًل من طبس عشرة ساعة ُب اليـو فيما مضى، وفوؽ 
ىذا كلو ىي الطبقة اليت تشعر بقيمة الوقت ومن ٍب ثورهتا اليت جاءت 
وذبيء هبا ُب ارتقاء طرؽ اؼبواصبلت واؼبراسبلت والنقل وال شك أف 
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فبلحُت حاستها الزمنية اؼبتصلة أبعماؽبا وإنتاجها ال مثيل ؽبا عند ال
والنببلء: األولوف ألف الزمن ليس ُب قبضتهم بل ىو ُب طبيعة الكائنات 

( ٖٔ)انظر: « الزمن البيولوجي»اغبية اليت يعاعبوهنا وىذا ما أظبيناه 
 (.ٕٔواألخَتوف ألهنم يعكفوف على ماضيهم )انظر: 

النببلء ُب عصور ازدىارىم إذ كانوا يشغلوف « يعمل»حًقا لقد كاف 
الدولة، ولكنهم كانوا ينظروف إليها من عل لتوجيهها وليبعثوا بعض وظائف 

فيها من روحهم وتقاليدىم، وبعبارة أخرى كانوا يعتربوف العمل أو الوظيفة 
أمًرا خاضًعا وًتبًعا ألشخاصهم ال متبوًعا، أما ُب اجملتم  الربجوازي فاألمر 

يها أي لعمل على خبلؼ ذلك، إذ اإلنساف ُب نظره ٓب ىبلق إال لوظيفة يؤد
يستمد منو قيمتو، فالعمل ىو اؼبعيار ُب اغبياة وكل شيء يتوقف عليو، 
ابلطب  ىناؾ ُب الربجوازية من وبيا حياة بطالة أو كسل أو فشل ولكن 
ليس إٔب ىؤالء يوجو التقدير ُب اجملتم  الربجوازي وإمبا إٔب الذين يعملوف 

ا سببو ىو أف لكل برجوازي ويعملوف كثَتًا ألف النفوذ ُب ىذا اجملتم  إمب
 عمل معُت يؤديو وهبب السخاء لو ُب اجملهود.

على أف ما يبيز الربجوازية ليس العمل أو الوظيفة وحدىا وإمبا ىو 
ؽبم ُب الوقت عينو أعضاء ُب ىيئات توجد فيما وراء حدود الوظيفة كتلك 

الناس ال  اؽبيئات اليت وصفناىا دبناسبة النببلء فقلنا عنها إهنا ؾبموع من
ىم ؽبم إال عبلقاهتم الشخصية من حيث ىم أانس، وبعبارة أخرى إهنا 
ؾبتم  يهتم بعاداتو وتقاليده وبكل ما يبكن أف يعطيو الفرصة ألف يقدر 
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قيمة أفراده وصفاهتم من جهة كوهنم أانس فحسب أي بغض النظر عن 
 وظائفهم.

مضى قاصًرا ولكن بينما رأينا أف ذلك النوع من اؽبيئات كاف فيما 
على دائرة صغَتة من اجملتم  ىي دائرة النببلء، وأف الوظائف دبعناىا 
اغبقيقي الفٍت كاف يشغلها آخروف، إذ بنا قبد ُب اجملتم  الربجوازي 
اغبديث أف الربجوازيُت يشًتكوف ُب آف واحد ُب نوعي االجتماع اؼبذكورين 

يت تقـو بُت إنساف أي أهنم ينتسبوف ُب آف واحد إٔب منطقة العبلقات ال
وإنساف ٍب إٔب منطقة العمل أو الوظائف، وىم يتنقلوف دوف انقطاع بُت 
اؼبنطقتُت، ىذا ىو اؼبميز اغبقيقي للتحوؿ الواضح من اجملتم  القدًن إٔب 
اجملتم  اغبديث، وهبذا اؼبعٌت وحده يبكن القوؿ أبف الطبقة الربجوازية قد 

ندما ينتهي عمل اؼبوظف أو ورثت بعض الشيء عن طبقة النببلء، فع
صاحب األعماؿ اغبرة أو التاجر من عملو فهو ينتقل إٔب األوساط 
االجتماعية كاألسر والنوادي والصالوانت كما أنو ينتقل على عكس ذلك 
من تلك األوساط االجتماعية إٔب عملو، شأنو ُب ذلك شأف العامل الذي 

 ينتقل من مصنعو إٔب أسرتو والعكس ابلعكس.

لذي يُبكن أف نتساءؿ عنو اآلف ىو إٔب أي حد يستطي  أولئك إف ا
الذين ينتقلوف من تلك األوساط االجتماعية إٔب أعماؽبم ووظائفهم أف 
وبملوا معهم إٔب ىذه األخَتة اآلراء والتصورات والعادات اليت اكتسبوىا 
ُب األؤب والعكس ابلعكس، دبا أف اإلنساف الذي ينتقل من األوساط 

عية إٔب مكتبو مثبًل ٍب من مكتبو إٔب تلك األوساط يظل دائًما على االجتما
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صلة ابإلنساف ُب اؼبنطقتُت فاألرجح أنو يتأثر ابؼبنطقة األؤب عندما يعود 
إٔب الثانية أكثر فبا يتأثر ابلثانية عندما يعود إٔب األؤب، واألوساط 

م توصد أبواهبا االجتماعية اليت ينتقل إليها الربجوازيوف بعد أداء أعماؽب
دوف كل ما ىو فٍت ُب أعماؿ الناس، حًقا قد يعٍت فيها أبعماؿ القضاة 
واحملامُت مثبًل فيتحدث الناس ُب عائبلهتم أو دوائر أصدقائهم ومنتدايهتم 
عن القضااي البارزة ولكنهم ال يعنوف ُب ىذه األحاديث ابعبانب الفٍت أو 

القضية ُب أنفسهم من جوانب خلقية القانوين الصرؼ، وإمبا يعوف دبا تثَته 
أو نفسية أو اجتماعية أو دبا تذكرىم بو من أحداث حياهتم ومشاكلها اليت 
يقرأوف مثلها ُب الصحف والقصص أو يروهنا ُب اؼبسارح، وإًذا فهم 
هبردوف القضية من صبغتها الفنية وينظروف إليها من جهة حياهتم اليومية 

البحتة وىذا أمر واضح ُب نفسو إذ أف  ومشاعرىم وعبلقاهتم اإلنسانية
دوائر األسر والنوادي والصالوانت ىي الدوائر اليت تنمو وتًتعرع فيها 
اغبياة االجتماعية الصرفة بكل معانيها ولذلك تنبؤ عن كل ما وبمل طاب  

 اؼبهنة أو الوظيفة.

وعلى ىذا النحو أيًضا يبدو أف الذين يقوموف أبعماؿ برجوازية ىم 
غَتىم )من الُعماؿ والفبلحُت مثبًل( ُب أف ينقلوا إٔب دوائر  أقدر من

أعماؽبم ووظائفهم وأف يدخلوا فيها كثَتًا من أصداء ما عنوا بو ُب 
أوساطهم االجتماعية اػبارجية عن نطاؽ العمل، يستقل مثبًل صاحب 
العمل زبونو ًتجًرا كاف اـ ظبسارًا أـ غَت ذلك، فيتبادالف ألوااًن من التحية 
واجملامبلت اؼبعهودة ُب تلك األوساط وقد يتعرضاف أثناء الصفقة إٔب 
الشكوى من ركود السوؽ أو إٔب االستفسار عن أسعار البورصة أو إٔب 
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حركات التصدير والتوريد وقد يستفسراف عن أثر السياسة اػبارجية 
والداخلية وقد يعرجاف على أنباء الصحف وأخبار اؼبمثلُت والوفيات 

وغَت ذلك فبا يساعد على إسباـ الصفقة وقد يسود كل ذلك جو  واألعراس
من الود الصادؽ والرغبة األكيدة ُب تسهيل االتفاؽ عندما يكتشفاف 
ابلصدفة أو ابلقصد أهنما ينتسباف إٔب انٍد رايضي أو ىيئة سياسية أو دينية 
أو أي جامعة أخرى، ذلك اعبو ليس كلو صفقة فحسب، وإمبا ىو 

 ذبري ُب اجملتم  اػبارجي وال شبيو ؽبا ُب عمل العماؿ. أحاديث كاليت

وىنا ؾباؿ ؼببلحظات أخرى: على أي شيء يعتمد نفوذ الربجوازية 
ُب البيئة االجتماعية، أو على أي أساس ينيب تقديران للقاضي أو الطبيب 
أو اؼبوظف أو صاحب العمل مثبًل إذا لقينا واحًدا منهم؟ ُب عهود النببلء  

ر اإلنساف عن ألقاب النبيل ليعرؼ مقامو ُب سلسلة النببلء، كاف يستفس
أما ُب عصر الربجوازية فاالستفسار ينصب على اؼبهنة، وليس الغرض من 
ذلك أف نضعف اظبًا من األظباء إٔب الشخص الذي نلقاه، وإمبا ألف ؾبرد 
ذكر اسم اؼبهنة أو الوظيفة يثَت ُب أنفسنا تصورات معينة فيما ىبتص 

ت اؼببلزمة ؽبا واليت سبيزىا عن غَتىا، فإذا لقينا قاضًيا مثبًل فإان ابلصفا
نتصوره خبلؿ مهنتو رجبًل خبَتًا بتفاصيل القانوف متزاًن عاداًل نزيًها ذا 
أخبلؽ فاضلة، وإذا لقينا طبيًبا فإان نتصوره عليًما ابألمراض وعبلجها 

اه، حًقا كثَتًا ما رحيًما دبرضاه سريًعا إٔب قبدهتم مهما كلفو ذلك من عن
لبطئ ُب تصوراتنا وأحكامنا عندما نتبُت ابلتجربة أف الصفات اليت نتوقعها 
ال توجد ابلفعل ُب شخص من األشخاص، ولكن من اؼبؤكد أننا نتصور كل 
عمل أو مهنة كمجموعة من صفات معينة زبتلف بعض الشيء عن صفات 
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ما تعًتؼ القوانُت اؼبوضوعة مهنة أخرى وضرورية ؼبزاولة تلك اؼبهنة، وكثَتًا 
بتلك الصفات وتنص على ضرورة مراعاهتا: مثبًل يلـز القانوف الطبيب 
إبغاثة اؼبريض حىت ُب حالة عدـ استطاعة ىذا األخَت دف  األجر، ويعاقب 
القانوف اؼبوظف أو القاضي غَت النزيو، كذلك يلـز القانوف اغبريب ضباط 

ـ االشًتاؾ ُب األحزاب السياسية اعبيش بعدـ التكسب بطرؽ أخرى وبعد
 بل وبعدـ الًتدد إٔب احملاؿ العامة غَت احملًتمة.

نتساءؿ اآلف عن مغزى اؼببلحظات السابقة وأنبيتها، تؤدي بنا 
اؼببلحظات السابقة إٔب أنو يبكن ُب ؾبتمعاتنا اغباضرة حيث يعرؼ 

ة وخلقية اإلنساف دبهنتو أو وظيفتو أف ننتزع من اؼبهنة نفسها صفات عقلي
نتصورىا ضرورية ؼبزاولة اؼبهنة، وإذف فبينما كنا قبد الوظيفة ُب ؾبتم  
النببلء تتميز عن اللقب أي اؼبكانة االجتماعية للنبيل، إذ بنا قبد الوظيفة 
ُب اجملتم  الربجوازي نتضمن ُب ذاهتا الصفات االجتماعية اؼببلزمة ؽبا إذ 

الفٍت أو االختصاص، ٍب جانب  للوظيفة دبعناىا اغبديث جانباف: اعبانب
الصفات اليت سبيز اؼبهنة واليت تضفي على اإلنساف قيمة اجتماعية فيما 
وراه حدود العمل وال شك أف مثل تلك الصفات جديرة أبف تكوِّف وحدىا 
ؾبموعة أو طبقة من الناس يعتاد أفرادىا تقدير بعضهم البعض اآلخر كما 

تلك الصفات، وأعٍت بتلك الطبقة  يعتاد اجملتم  تقديرىم صبيًعا وفق
على خبلؼ كارؿ  –، ومن ٍب نستطي  أف نُؤكد «الطبقة الربجوازية»

أف الطبقة الربجوازية ليست طبقة اقتصادية فحسب  –ماركس ومن كبوه 
بل ىي أيًضا طبقة الصفات العقلية واػبلقية اؼببلزمة ؼبزاولة اؼبهنة، بل 

ؿ أنو يكفي ُب االنتساب إٔب تلك يُبكن أف نذىب إٔب أبعد من ذلك فنقو 
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الطبقة أف تتوفر تلك الصفات دوف اؼباؿ، بيد أنو قد يتوفر اؼباؿ وحده 
دوف تلك الصفات فبل يكفي ىذا ُب االنتساب إليها، واألمثلة كثَتة على 
صدؽ ما نقوؿ، فكثَت من أغنياء اغبرب أو من عامة الناس الذين توصلوا 

يعوف االرتفاع فورًا إٔب طبقة الربجوازية وال إٔب اغبصوؿ على اؼباؿ ال يستط
يكسبوف االحًتاـ البلئق بتلك الطبقة وذلك ؼبا يعوزىم من تلك الصفات 
اؼبعنوية االجتماعية اليت ربتاج إٔب مراف طويل وتعلم عقلي وثقافة ُب 
أساليب اجملتم  الربجوازي، وابعبملة يُبكن أف يقاؿ أف الربجوازية طبقة 

اعية اؼببلزمة للمهنة، ىكذا قبحت الربجوازية ُب أف ربل الصفات االجتم
ؿبل القيم القديبة اليت اعتادىا النببلء ُب ؾبتمعاهتم أسلواًب من التقوًن 
اعبديد أساسو النظر إٔب الشخص من جهة صفاتو وفضائلو اؼبًتتبة على 

 اؼبهنة أي من حيث ىو إنساف متخصص.

امض جًدا ووبتاج إٔب دراسة أف ًتريخ الربجوازية اغبديثة ُب مصر غ
جدية غَت متيسرة اآلف لكن كل الدالئل تدؿ على أهنا حديثة النشأة أي 
أهنا ترج  إٔب الوقت الذي أدخل فيو دمحم علي ابشا أساليب اغبضارة 
األوروبية بعد إلغاء االحتكار التجاري والصناعي والزراعي وسبصَت اإلدارة 

يلتها ُب أوراب، وإًذا فقد يكوف من واالقتصاد فخذت تلك الطبقة خذو مث
األنسب أف نرج  ُب أحكامنا اؼبختلفة إٔب أصوؽبا ُب تلك القارة، وُب اغبق 
كبن ال يهمنا اآلف استعراض ًترىبًيا اكتفاء دبا قلناه ُب غَت ىذا الفصل 

( وإمبا نكتفي ابإلشارة إٔب ما يلقيو ذلك التاريخ من ضوء على ٛ)أنظر: 
واػبلفية اليت ربدثنا عنها أي انحية الصفات اليت هبب أف الناحية العقلية 

 تتوفر ُب الربجوازي.
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إًذا كبن ٓب نصعد ُب التاريخ إٔب أبعد من القرنُت السادس عشر 
والساب  عشر قبد أف العآب االجتماعي األؼباين ماكس فرب الذي سبق أف 

ؽ األخبل»وعنوانو  ٜٗٓٔربدثنا عنو يبُت ُب حبث طريف نشره عاـ 
 La morale Protestante et l’esprit« الربوتستانتية وروح الرأظبالية

du Capitalisme  أف الربجوازية الصناعية الرأظبالية إمبا نشأت ُب أوساط
اقبلوسكسونية وبصفة خاصة ُب إقبلًتا ٍب بعد ذلك ُب أمريكا ُب عهد 

ستانتية إنشاء وتوس  أرضي، أي ُب تلك األوساط اليت كانت تدين ابلربوت
( وىي مذىب وبل الفرد احملل األوؿ ُب اجملتم  Puritanismeالبيوريتانية )

ويقدره لصفات غَت الصفات اليت كاف يتعارؼ عليها النببلء وإًذا ففي نظر 
ىذا اؼبؤلف ننتسب الربجوازية الرأظبالية بوشانج نسب قوى إٔب اغبركة 

وازية الذي قبحوا ُب الدينية ُب تلك القارة، وىو يقوؿ أف أوائل الربج
اغبصوؿ على الثروة اقتنعوا كلما ازدادوا منها شيًئا أف العناية اإلؽبية ىي 
اليت ىيأهتم إٔب ذلك، وىذا االقتناع الديٍت ىو من أصوؿ الربوتستانتية اليت 
تذىب فيما تذىب إٔب أف العناية اإلؽبية أف مشلت إنسااًن فهي تسبغ عليو 

س على ربصيل الثروة للظفر ابلعناية اإلؽبية، فإذا الثروة ومن ٍب تنافس النا
ٓب نض  ىذا اؼببدأ الديٍت نصب أعيننا فإننا ال نستطي  أف نفهم كيف 
أمكن ؽبؤالء الربجوازيُت الذين كانوا يعيشوف ربت ضغط النببلء أف يبذلوا 
جهًدا منقط  النظَت ُب سبيل اغبصوؿ على الثروة وأف يضحوا كثَتًا 

مبلذ الدنيا وأف يتخذوا معايَت خلقية صارمة تبلزمهم ُب ابالنصراؼ عن 
أداء مهنهم وُب حياهتم االجتماعية، ابعبملة يرى ماكس فرب أف الصفات 
اليت ميزان هبا الربجوازية واليت تشمل فيما تشمل اغبصوؿ على الثروة إمبا 
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منبعها حركة اإلصبلح الديٍت الذي ىو ُب اغبقيقة إصبلح خلقي أو 
 زبتلف قيمو عن القيم اؼبعروفة عند النببلء.اجتماعي 

 Life ofوكبن قبد صدى مثل ىذا الرأي ُب كتاب )حياة فارنكلُت( 

Franklin  الذي ترجم فيو الزعيم األمريكي لنفسو، فقد عٍت الزعيم فيو
ابلبحث عن الصفات اليت هبب توفرىا للوصوؿ إٔب الثروة فقاؿ: إين 

 ت ٕب ضرورية لتلك الغاية وىي:بد« فضيلة»صبعت ىنا ثبلث عشرة 

 عدـ البطنة )عدـ اإلسراؼ ُب اؼبأكل واؼبشرب(. -ٔ

 الصمت )عدـ ضياع الوقت فيما ال هبدي(. -ٕ

 النظاـ )ُب العمل واؼبنزؿ(. -ٖ

 البت ُب األمور )إرادة قوية(. -ٗ

االعتداؿ ُب اؼبصروؼ )ؼباذا إًذا كسب اؼباؿ؟ ليس اؼبكسب  -٘
تحق أف بعد من النخبة للصرؼ وإمبا ىو عبلمة لئلنساف أبنو اس

 اؼبمتازة(.

 اإلقباؿ على العمل. -ٙ

 اإلخبلص. -ٚ

 اؼبساواة )ُب اؼبعاملة(. -ٛ
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 سيطرة اإلنساف على نفسو. -ٜ

 التوازف اػبلقي. -ٓٔ

 النظافة. -ٔٔ

 الطهر. -ٕٔ

 اإلنسانية. -ٖٔ

تلك طائفة من الصفات اػبلقية اليت رأى برجوازيو عصر فرانكلُت 
أهنا ضرورية للتجار وأصحاب الصناعة واألعماؿ اغبرة للوصوؿ إٔب الثروة 
بطريق اؼبهنة والعمل، وكبن إذا جردان تلك الصفات عن األغراض العملية 

فرضنا أف النفعية اؼبتصلة هبا، ونظران إليها مستقلة عن اؼبهنة أو العمل، ٍب 
طائفة من أانس تتمسك هبا ُب ؾبتمعاهتا ونتخذىا معيارًا لتقدير األفراد 
بعضهم بعًضا فسيتوفر لدينا ؾبتم  يعٍت أفراده قبل كل شيء ابلعبلقات 
اإلنسانية البحتة أي القائمة على تقدير الناس لتلك الصفات اؼبًتتبة على 

اجملتم  إمبا  طبيعة اإلنساف من حيث ىو إنساف، وأفراد مثل ذلك
يكتسبوف تلك الصفات ُب األوساط االجتماعية اليت يعيشوف ووبتكوف 
بعضهم ببعض فيها ال ُب دوائر العمل والوظيفة، ومن اؼبؤكد أهنم وبملوف 
معهم تلك الصفات ذات النف  العملي إٔب دوائر مهنهم ويستوحوهنا ُب 

ىو أف  –سبق أف قلنا كما   –أعماؽبم، وإًذا فإف ما يبيز الطبقة الربجوازية 
الربجوازيُت ال يستطيعوف أداء أعماؽبم بنجاح إال إذا اتصفوا بصفات معينة 
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تكتسب من بيئة معينة توجد فيما وراء حدود اؼبهنة وتلك البيئة ىي 
اجملتم  الربجوازي كما تعكسو لنا األسر والنوادي واألوساط الربجوازية 

كاليت ربدثنا عنها، وقصارى القوؿ حيث وبيا الناس وفًقا لصفات أو معايَت  
الطبقة الربجوازية ُب عرفنا ىي طبقة الصفات االجتماعية أو اؼبعنوية ُب 

 حياهتا وُب عملها.

بيد أف الربجوازية قد تطور وتتطور، فالصورة اليت قدمتها نقبًل عن 
ماكس فرب وفرانكلُت سبثل عصًرا مضى بعض الشيء وإف تكن آاثره ال 

حن نعلم أف أصحاب األعماؿ والتجار واؼبقوالُت وغَتىم تزاؿ ابقية، فن
هبم، وىم « عنايتو»فبن نراىم حولنا اآلف ال يعملوف لوجو هللا أي لكسب 

أنفسهم قد ال يعلموف ألي غاية يعملوف، البل كسب مثبًل؟ ولكن كثَتًا 
منهم ال ينفقوف إال قليبًل وال يبدوف تعلًقا دبا ينفقوف فيو، لنسأؿ أولئك 

ربجوازيُت الذي ينكبوف على العمل والكسب ما علة جهودىم وتفانيهم؟ ال
فإذا أجب بعضهم إهنم إمبا يودوف ضماف حياة أوالدىم وذريتهم، فإف 
أكثرىم يكتفوف ابلقوؿ أبف العمل عندىم ضرورة من الضرورات وأف 
الكسب مدعاة للحياة، ذلك جواب ينم عن حقيقة ىي أهنم جزء من 

س فيو أف يقدروا الرجاؿ تبًعا ؽبذا النوع من الصفات اليت ؾبتم  تعود النا
تؤدي من غَت شك إٔب الثروة واليت يعًتؼ ؽبا ُب الوقت عينو بقيمة ذاتية 

 وأبهنا شرط جوىري غبياة خلقية واجتماعية قويبة خارج حدود اؼبهنة.

واآلف ما ُمستقبل الربجوازية؟ نبهت فيما سبق إٔب أف الكتاب يبيلوف 
  العماؿ والربجوازية على طرُب نقيض، وأعٍت بذلك أهنم حصروا إٔب وض
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الصراع بُت الطبقات ُب صراع بُت العماؿ والربجوازية أي بُت الذين 
ينتجوف والذين يستغلوف على حد تعبَت كارؿ ماركس، والواق  أف 

فهي ديبقراطية، أي لكوهنا تعتمد على الفرد « فردية»الربجوازية لكوهنا 
اىبو فهي أحوج ما تكوف إٔب نظاـ سياسي يضمن ؽبا اغبرايت وصفاتو ومو 

الفردية إٔب أبعد حد، ولكنها هبذا االعتبار نفسو أتخذ أيًضا صفة 
أاننية األفراد أواًل ٍب أاننية الطبقة اثنًيا، وتلك بذرة الشقاؽ بُت «: األاننية»

الطبقات، ولقد نبهت فيما سبق إٔب أف اإلحصاءات اػباصة بدخل 
وؼ العماؿ ُب الوقت اغباضر ُب أرقى البلداف تدؿ على أف ومصر 

اغباجات العمالية أخذت تشب  شيًئا فشيًئا بواسطة ىيئات اجتماعية 
ال يعٍت ابلفرد من حيث « تيار اجتماعي»وألغراض اجتماعية وإًذا فها ىنا 

ىو كذلك وال ينمو إال بتقييد بعض اغبرايت الفردية أي بتضحية 
الشيء، وكيف تضحي الديبقراطية أف بقيت األاننية  الديبقراطية بعض

الربجوازية؟ من العسَت التكهن دبستقبل مثل ىذه اؼبسألة الشائكة، الذي 
ىو ُب الوقت عينو مستقبل الربجوازية، وعلينا أال نذىب إٔب اؼبستقبل وأف 
نكتفي ابلنظر فيما كاف وما ىو كائن ابلفعل، فمن ىذه اعبهة أكرر مرة 

الربجوازية كما تبدو خبلؿ ًترىبها ىي وسط اجتماعي وبيا الناس  أخَتة أف
فيو وفًقا لصفات أو معايَت خلقية وعقلية كاليت شاىدانه عند النببلء واليت 

 تراعي عند أداء األعماؿ أو القياـ ابلوظائف.
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 الفصل التاسع

 طبقات أخرى

 أشباه الطبقات واػبارجوف عن الطبقات. (ٖٕ الطبقة الوسطى. (ٕٕ

(ٕٕ)  

عندما نتعرض للنظم السياسية وخاصة النظاـ النيايب الذي يقـو على 
أحزاب فإننا قد نتساءؿ: كم ينبغي أف يوجد من أحزاب لتنتظم اغبياة 
النيابية؟ واعبواب ابلطب  حزابف على األقل، حزب اغبكومة وحزب 
اؼبعارضة وىذا ال يبن  ابلطب  وجود أحزاب أخرى، يعرض مثل ىذا 

ابلنسبة إٔب الطبقات: كم هبب أف يوجد منها ُب اجملتم  إٔب السؤاؿ أيًضا 
جوار أعبلىا وأسفلها؟ نصادؼ ىذا السؤاؿ عندما نتعرض للطبقة 

 الوسطى.

لقد تناولنا إٔب اآلف طبقات متميزة ال يًتدد أحد ُب إطبلؽ لفظ 
على كل منها كالفبلحُت والعماؿ أو اإلجراء والربجوازية « الطبقة»

الوسطى كما يشاء أف يقوؿ « الطبقات»ننا إبزاء الطبقة أو والنببلء، ولك
بعض اؼبؤلفُت قبد أنفسنا أماـ كتلة بشرية ىائلة ال ذبانس بُت أجزائها 
الختبلؼ عناصرىا اختبلًفا كبَتًا حبيث نتساءؿ عما إذا كانت تؤلف 
حقيقة وحدة طبقية، ٍب أي ضرورة تدعو إٔب القوؿ بوجود طبقة وسطى؟ 
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نقسم الناس إٔب فئتُت، األغنياء والفقراء، فيجد متوسطو  أال يكفي أف
 اغباؿ فورًا موضعهم إٔب جوار أولئك أو ىؤالء؟

إف ما يدىش حًقا ُب ًتريخ الطبقات، ُب كل العصور والبلداف، ىو 
أنو ال توجد طبقة عليا وطبقة سفلى فحسب بل توجد أيًضا طبقة أو 

 Paters« األشراؼ»ند الروماف طبقات وسطى ذبد مثبًل ُب أعبل اجملتم  ع
الذين يبثلوف أسًرا عريقة ُب القدـ، وعند اليواننيُت أشراؼ اؼبولد 

Eupairides  اؼبنحدرين من أسر أيونية، ويقابلها ُب أسفل اجملتمعُت
العبيد، ولكن نشاىد بُت الطرفُت طبقات أخرى، عند الروماف مثبًل طبقات 

وعند اليواننيُت طبقات أخرى  Affranchisالفرساف، والعامة، والعتقاء 
سبيزىا الثروة أحيااًن والوظيفة أحيااًن أخرى، وكبن إذا عرجاف على مصر ُب 
عهد اؼبقريزي قبدىا كما يدؿ النص الذي أثبتناه ؽبذا اؼبؤلف ُب موض  

( تنقسم إٔب طبقات عديدة، وليس من الصدفة احملضة أف ٔآخر )انظر: 
تشَت إٔب طبقة يضعها اؼبؤلف بُت « غباؿمتوسطو ا»قبد ُب النص عبارة 

طبقي أىل الدولة )النببلء( وأىل اليسار أو ذوي الرفاىية )الربجوازية( من 
جهة، وطبقيت أىل الفلح واإلجراء أصحاب اؼبهن من جهة أخرى، ويكفي 
أف نشاىد مدننا ُب الوقت اغباضر لنقتن  بوجود طبقة متوسطة غزيرة جًدا 

جوازية الغنية من جهة واإلجراء أو العماؿ من جهة ربتل مكاهنا بُت الرب 
أخرى وسبتاز أبهنا ال سبلك أو تدير األعماؿ كاألولُت، وأبهنا ال تعمل بيديها  

 كاآلخرين.
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 Coursُب دروسو ُب االقتصاد السياسي  Simiandيعرؼ سيمياف 

d’Economie politique  :هبب أف نفهم من »الطبقة اؼبتوسطة كما أيٌب
يبتاز بدخل  –ىم وأسرىم  –لطبقات اؼبتوسطة فريًقا من الناس عبارة ا

وحياة متوسطُت ووبتل مكااًن وسطًا بُت الطبقة االجتماعية العليا وطبقة 
العماؿ واإلجراء، ويضم ذلك الفريق أصناًفا كثَتة من سكاف اؼبدف الكبَتة 

، وصغار التجار Hauts artisansوالصغَتة، فهو يشمل كبار الصناع 
توسطيهم، وكثَتًا من أرابب اؼبهن اغبرة واؼبستخدمُت وصغار اؼبوظفُت، وم

ىذا تعريف صحيح ُب ؾبموعو ولكنو وصف أكثر منو شيء آخر، فهو 
يعرؼ الطبقة الوسطة إبحصاء ما تشتمل عليو من صنوؼ الناس فبل 

اجتماعها مًعا ُب طبقة واحدة ىل يصح ُب تفسَت « علة»تتضح لنا بذلك 
ف أنخذ ابلنظرية اليت تفرض وجود وجداف طبقي مشًتؾ بُت ىذه العلة أ

أولئك الناس؟ إف تلك اجملموعة من الناس متباينة أشد التباين ُب أجزائها 
وإذا نظران إٔب ما يتوزعها من أقساـ فسنبلحظ أف التباين بُت قسم وآخر 

أو  منها قد يكوف أشد فبا يوجد من تباين بينها ؾبتمعة وبُت الطبقات الُعليا
 الُسفلى.

لنأخذ أواًل الُصناع كبَتىم ومتوسطهم وكذلك صغار التجار، ىم ببل 
ريب من الطبقة الوسطى، أي شيء يُبيزىم؟ إذا قارانىم ابؼبستخدمُت 
واؼبوظفُت فإهنم يتميزوف أبهنم يعملوف غبساب أنفسهم أعٍت أبهنم مستقلوف 

  والعامل ُب عن غَتىم من الناحية االقتصادية، ابلطب  يشًتؾ الصان
معاعبة اؼبادة، ولكن هبب أال ننسى أف الصان  والتاجر يقوماف أبعماؿ 
أخرى ال يقـو دبثلها العماؿ، مثل اإلدارة والبحث عن اؼبواد األولية 
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وتصريف اؼبنتجات ومعاملة الزابئن وتوظيف رأس ماؿ معُت وغَت ذلك من 
  االقتصادية الكربى الوظائف اؼبختلفة اليت نشاىدىا ُب األعماؿ واؼبشاري

حبيث يصعب حقيقة وض  فارؽ بُت ىذه اؼبشاري  وأعماؿ أولئك الصناع 
والتجار وإًذا فنحن ىنا أماـ طائفة من الناس تقرب ًترة من العماؿ وًترة 
أخرى من الربجوازية وقد ال يتميز أفرادىا بعضهم عن بعض أكثر فبا 

 يتميزوف صبيًعا عن اؼبستخدمُت واؼبوظفُت.

تقل اآلف إٔب اؼبستخدمُت لقد عقد مؤسبر للطبقات الوسطة عاـ لنن
بروما وأجريت أحباث وإحصاءات ُب أؼبانيا بصفة خاصة لدراسة  ٕٜٚٔ

ما يتهدد الطبقة الوسطى من أزمات اقتصادية، وقد اصطحب ذلك كلو 
برسـو بيانية يبثل أشكااًل إنسانية كل شكل منها يدؿ بضخامتو أو صغره 

ع كل فئة من فئات اؼبستخدمُت كالكتبة على اآلالت على مدى اتسا 
الكاتبة والصيارفة وماسكي الدفاتر ومناوٕب البضائ  ُب الدكاكُت ورسامي 
الصناعة ومستخدمي الصحافة والسكرتَتيُت وغَتىم فبن ال ىبلو عمل 
ذباري أو صناعي منهم، وىم على اختبلفهم يتشاهبوف فيما بينهم وىبتلفوف 

ار التجار وذلك ألهنم ال يتمتعوف ابالستقبلؿ ُب أعماؽبم عن الصناع وصغ
بل ىبضعوف إٔب صاحب عمل أو إٔب إدارة مؤسسة اقتصادية وهبذه الصفة 
يقربوف من العماؿ، ويتضح ىذا التقارب إذا الحظنا أف فريًقا من ىؤالء 
اؼبستخدمُت كمناوٕب البضاعة مثبًل إمبا يقـو أبعماؿ مادية كحمل البضاعة 

ها ووزهنا وتقطيعها وكذلك الصيارفة الذين يقوموف بعد العملة وحزم
وتصنيفها حسب اغبجـو ُب أدراج ـبتلفة، كل تلك األعماؿ ال تفًتؽ كثَتًا 
عن عمل العامل ُب مصنعو من حيث أهنا كلها معاعبة للمادة بيد أف ىناؾ 
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من اؼبستخدمُت من يعلو عن ىذه اؼبرتبة وتلقى على عاتقو مسئوليات 
مة كاإلدارة واؼبراسبلت وإبراـ الصفقات ابسم صاحب العمل وغَت ىا

ذلك من اؼبهاـ الفنية، وىؤالء أقرب ابلطب  إٔب الربجوازية من جهة 
أعماؽبم وارتفاع مرتباهتم، وإًذا فنحن ىنا أيًضا أماـ طائفة من الناس تتميز 

وإف كانت تؤلف وإايىم طبقة واحدة ىي  –عن طائفة التجار والصناع 
 أكثر فبا تتميز عن العماؿ والربجوازية. –الطبقة الوسطى 

لنتناوؿ أخَتًا اؼبوظفُت أو ابألحرى صغار اؼبوظفُت، تلك طائفة ىامة 
جًدا اتس  نطاقها ُب العصر اغبديث التساع وتعدد وظائف الدولة، لقد 
أضافت الدولة اغبديثة إٔب وظائفها اؼبعروفة قديبًا وظائف جديدة كانت 

ا األسرة كالتعليم ونشر الصحة والري واؼبواصبلت وغَت ذلك فبا تقـو هب
استتب  توسًعا عظيًما ُب عدد اؼبوظفُت، واؼبوظفوف كاؼبستخدمُت ىبتلفوف 
عن الصناع والتجار ُب أهنم ال يتمتعوف حبرية أو استقبلؿ ُب العمل ألهنم 

شبو ملزموف ابتباع لوائح وقوانُت صارمة، وكثَت منهم من ىذه اعبهة ي
العماؿ من حيث ىم ىبضعوف لنظاـ ورقابة شديدة، ولكنهم ُب الوقت 
عينو ىبتلفوف عن اؼبستخدمُت ُب أهنم إمبا يعملوف للجماعة أي للدولة ال 
غبساب أفراد أو ىيئة خاصة، ومن ٍب هبيء شعورىم أبنبية وظائفهم من 
الوجهة االجتماعية ونفوذىم ُب الوسط الذي يعيشوف فيو وحبهم 

افظة على كرامتهم اليت ىي ُب الواق  كرامة الدولة اؼبمثلة ُب للمح
أشخاصهم، وىذه النقطة األخَتة تتضح بصفة خاصة من مقارنة طرؽ 
اإلنفاؽ عندىم، فقد سبق أف أشرت إٔب اإلحصاءات اليت أجريت ُب 

( بشأف ميزانيات األسر العمالية وصغار ٜٔأؼبانيا وأمريكا )أنظر: 
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ُت، وأضيف اآلف أف تلك اإلحصاءات تبُت بوضوح اؼبستخدمُت واؼبوظف
أف اؼبوظفُت مهما صغرت مرتباهتم يتمسكوف أبزايء أرقى من أقراهنم 
اؼبستخدمُت ويسافروف ُب الدرجة الثانية ووبرصوف على تعليم أبنائهم 
وتلقينهم العادات والتقاليد اؼبرعية عند الربجوازية وبذلك ىم يقربوف من 

 عض الشيء.ىذه الطبقة أيًضا ب

تلك ىي فئات فبن يُبكن صبعهم فيما نسميو الطبقة الوسطى اليت 
تضم أيًضا فئات أخرى أقل اتساًعا فبن يتعاطوف اؼبهن اغبرة اليت ال تدر 
رحًبا وفَت كصغار الفنانُت واؼبوسيقيُت والكتاب الذين يعيشوف ُب ظل كبار 

 دىا.اؼبؤلفُت وبطريق إذاعة آرائهم وأعماؽبم الفنية وتقلي

كيف يبكن لنا اآلف أف نعرؼ تلك الفئات اؼبختلفة حبيث نتبُت بينها 
وحدة ذبمعها ىي وحدة الطبقة الوسطى؟ ٍب ىل ذلك التعريف فبكن؟ لنعد 
إٔب تصوران العاـ للطبقات ولنبلحظ أف ما يبيز الذين تضمهم تلك الفئات 

ء نشاط على اختبلفها ُب طبقة واحدة ىو أف نشاطهم إمبا ىو قبل كل شي
( دبجموعة من Pratique( يقـو على معرفة عملية )Techniqueُب )

القواعد أو القوانُت وبتطبيقها تطبيًقا صحيًحا بقدر اإلمكاف، وليس ىناؾ 
 شيء آخر غَت تلك اؼبعرفة التطبيقية أو العملية.

والواق  أف العمل الفٍت إف ىو إال ؾبموعة من القواعد اليت تعد 
ا ابضطراد ُب أغلب األحياف، وال يتخلف عن ىذا حبيث يبكن تطبيقه

التصور أو التعريف نشاط أي فئة من تلك الفئات اليت صبعناىا مًعا ُب 
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طبقة وسطى، وال شك أف العمل النفي هبذا اؼبعٌت العاـ جًدا ال ىبتلط دبا 
دبناسبة النببلء والربجوازية إذ العمل الفٍت هبذا « الوظيفة»سبق أف أظبيناه 

 ًتب  للوظيفة ومتفرع عنها، ىو ضروري الستكماؿ الوظيفة ويبكن اؼبعٌت
تعريفو على كبو سليب بقولنا إنو ؾبموعة اػبطوات العملية اليت إذا ٓب تتخذ 
فإف الوظيفة تظل عاطلة: مثبًل إذا ٓب يعاِب اؼبعلم اؼبنهج الدراسي اؼبوضوع 

إذا أقرض مستخدـ أو إذا ٓب وبتذ القاضي للقوانُت واإلجراءات الدارجة أو 
ُب بنك قرًضا ال يتفق واألسعار اعبارية فإف عمل كل واحد من ىؤالء يعد 
انتقاًصا من الوظيفة وإخبلاًل هبا، وإًذا فهناؾ ؾبموعة من القواعد العملية 
اليت هبب أف تراعى ُب أداء كل وظيفة وىذا ىو معٌت العمل الفٍت ىنا، 

 لعمل الفٍت.ولكن ىذا اؼبعٌت جانب واحد من جوانب ا

جانب آخر أكثر أنبية ألنو شرط تصبح بدونو اغبياة االجتماعية 
مستحيلة ىو أف العمل الفٍت يتضمن قواعد هبب أف تكوف عامة وذات 
نفوذ وسلطاف على الناس وىي ال ربًـت وال تؤدي القائدة اؼبرجوة منها إال 

تكوف ىناؾ  إذا روعيت ُب كل اغباالت اعبزئية ابضطراد دائم، ألنو إما أف
ُب قواعد مضطردة وإما أف ال تكوف ىناؾ قواعد البتة، بيد أف اغبياة 
االجتماعية ُب صبلتها تتغَت وتتبدؿ ابستمرار كما أف األوساط االجتماعية 
ليست كلها من نوع أو مستوى واحد بل ىي متنوعة ـبتلفة حبيث ينبغي 

عٌت آخر ينبغي أف أف ىبتلف ابختبلفها تطبيق تلك القواعد والقوانُت، ودب
تصبح القواعد مرنة ُب تطبيقها وأف تتغَت تبًعا للحاالت اؼبختلفة بل وإف 
تضعف أو تسقط من االعتبار أحيااًن، ولكن ىل ينشأ عن ىذا أف القوانُت 
أو القواعد تفقد االضطراد ُب تطبيقها والطاعة ؽبا؟ ىذا ال وبدث إال إذا  
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ي ليس ُب طبيعتو صفات اثبتة وخصائص كاف اجملتم  تغَتًا وتبداًل صرًفا أ
مستقرة تسمح ابالضطراد ُب تطبيق القواعد والقوانُت، وتلك اػبصائص 
أو الصفات ال شك موجودة ابلقعل وقد سبق أف أشران إليها ونعود إليها 

 اآلف.

لو نظران إٔب الناس أو اجملتمعات فيمكنا أف نعتربىا بسهولة من بعض 
ماثلة كما سبق أف نبهنا، أي إهنا تتسم بتلك اعبهات كوحدات متشاهبة مت

السمات والصفات اليت سبيز األشياء اؼبادية من حيث أهنا تقبل العدد 
والقياس، لنبلحظ اآلف أف عمل اؼبوظفُت واؼبستخدمُت وغَتىم من أرابب 
اؼبهن األخرى الذين ضممناىم صبيًعا ُب طبقة وسطى إمبا ىو عمل يقـو 

جملتمعات من ىذه اعبهة اػباصة اليت أشران إليها أي على اعتبار الناس أو ا
من جهة كوف اجملتمعات مقادير متجانسة تقبل العدد والقياس، وبعبارة 
أخرى من جهة أهنا شيء كاألشياء اؼبادية، خاض  ؼبعايَت اؼبادة اعبامدة، 
لننظر مثبًل إٔب اؼبتاجر والبنوؾ ودور احملاكم والربيد وغَتىا من دواوين 

مة ومكاتب الشركات ودور اللهو حيث يكثر تردد اعبماىَت، نشاىد اغبكو 
أف اعبماىَت تتوزع ميكانيكًيا أماـ اؼبكاتب أو اػبزائن أو نوافذ صرؼ 
التذاكر دوف أف يتميز شخص من اعبمهور عن شخص آخر ودوف أف 
يعلم اؼبستخدـ أو اؼبوظف شيًئا عن الشخص الواقف أمامو من حيث 

فتو وفبيزاتو، إذ ىو ينظر إليو كوحدة عددية من أصلو ومرتبتو وثقا
الوحدات الكثَتة اليت يتعامل معها فأنت أمامو لست إال زبواًن أو صاحب 
حاجة يصح أف تقبل أو ترفض دبقتضى القواعد اؼبرعية عملًيا، بعبارة 

 أخرى إف أنت إال وحدة من الوحدات العددية.
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ساين من األنبية دبكاف وإذف فهناؾ أنواع من النشاط أو العمل اإلن
ألهنا متسعة اؼبيادين متشعبة األطراؼ تعتمد على اعتبار الناس كأشياء 
مادية، وىذا ىو اعبانب اؼبميز لؤلعماؿ الفنية اليت يزاوؽبا أفراد الطبقة 

 الوسطى.

بيد أف األشياء اؼبادية اليت تعاعبها تلك األعماؿ )أو ابألحرى صغار 
اؽبم( ىي ليست مادة صرفة كاليت يعاعبها اؼبوظفُت واؼبستخدموف وأمث

العماؿ وإمبا ىي قبل كل شيء مادة إنسانية أي ؾبتمعات، وقد يكوف ُب 
بعض التناقض، ولكنها عبارة تشف ُب  –اؼبادة اإلنسانية  –ىذا التعبَت 

الواق  عن الفرؽ اغبقيقي بُت ما يعاعبو العماؿ وما يعاعبو أفراد الطبقة 
وصغار اؼبوظفُت إمبا يعاعبوف أانًسا أو فئات إنسانية الوسطى فاؼبستخدموف 

تتميز بصفات اؼبادة وزبض  لعمليات عددية كما زبض  اؼبادة ولكن م  
بعض الفروؽ ابلطب ، إذ ؼبستخدـ أو اؼبوظف نفسو يعلم أف تلك الفئات 
ليست مادية حبتة وإمبا ىي من عنصر آدمي، فلو أف يكوف عند اؼبعاملة 

ا، خدوًما أو مستبًدا، وم  وجود مثل ذلك العنصر اإلنساين رقيًقا أو غليظً 
ُب معاملتو فإف جوىر عملو ال شك ىو معاملة زابئنو كأشياء ووحدات 
عددية ال فرؽ بينها، ومن ٍب كاف نوع النشاط أو العمل الذي يؤديو أفراد 
الطبقة الوسطى من مرتبة فوؽ ما يقـو بو العماؿ وإف كاف دوف ما يقـو بو 

اليت سبيز « الوظيفة»ربجوازيوف، ؼباذا؟ ألف العمل الفٍت ىنا ىبتلف عن ال
النشاط الربجوازي، لنفرض أف العمل الفٍت كما عرفناه انفرد ابلتسلط على 
اجملتم  أي أحلى أمامو الطريق وترؾ وشأنو، فستتجمد اغبياة االجتماعية 

وتضي   routineأي تصبح على حد التعبَت الفرنسي سلسلة من الروتُت 
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الغاية من التجم  ألف اجملتم  كما قلنا ُب تطور تبدؿ متصل حبيث وبتاج 
دائًما إٔب من ض  االتساؽ بُت القواعد اؼبضطردة وبُت الغاايت الطارئة، 
وبعبارة أخرى ىو ُب حاجة إٔب وظائف التنسيق بُت األعماؿ الفنية اليت 

لتجديد ُب اجملتم ، تتكرر على كبو إٓب واغباجات اعبديدة الناصبة عن ا
وتلك الوظائف التنسيقية ىي اليت تقـو عليها الطبقات العليا أي 
الربجوازية، ولذلك كانت اغبركات اإلصبلحية ُب أي ؾبتم  من اجملتمعات 
وُب أي انحية من النواحي كاالقتصاد والتعليم واػبلق والسياسة وغَت ذلك 

تتحقق ُب ما ىو دوهنا ألف  إمبا تتحقق أواًل ُب أعلى الطبقات وعن طريقها
الطبقات العليا وحدىا ىي طبقات التنسيق والتوفيق أي طبقات 

 ابؼبعٌت اغبقيقي لتلك الكلمة.« الوظائف»

وإذف فالوظائف دبعناه اغبقيقي أو ابألحرى كبار اؼبوظفُت وغَتىم من 
أفراد الربجوازية الذين يتميزوف سباـ التميز عن القائمُت ابألعماؿ الفنية 
وحدىا إمبا ينحصر عملهم ُب التدخل اؼبستمر لتكييف القواعد والقوانُت 
العامة )وكل ما من شأنو أف هبمد اغبياة ويسَتىا على وتَتة واحدة 
ابضطراد ال يتخلف( تبًعا للحاالت الطارئة وللظروؼ اػباصة لؤلفراد 
واعبماىَت، وُب بعض األحياف يتدخلوف ال لتكييف تلك القواعد وإمبا 

بطاؽبا واستبداؽبا بغَتىا حسب اغباجات الطارئة للمجتم  وأفراده، وىم إل
ُب ىذا يساعدوف اجملتم  على البقاء، للنظر مثبًل ُب عمل القاضي أي ُب 
وظيفة القضاء تعرض القضااي على القاضي فيصنفها حسب نصوص 
القانوف إٔب جنح وـبالفات وجرائم ...إْب، وىو ال يًتدد فًتة ُب ذلك 

نيف ألف مواد القانوف صروبة ويكفي اتباع حرفيتها للحسم ُب تلك التص
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البسيط الذي يلم بنصوص القانوف إؼباـ « احملضر»القضااي، بيد أف 
القاضي يستطي  أف يقـو مقامو ُب إجراء العدالة وتطبيق قانوهنا إذا وقف 
األمر عند حرفية القانوف، ولكن وبدث من آف إٔب آخر أف نصوص 

تكفي وحدىا ُب أجراء العدالة، أي أف الفن القانوين من حيث  القانوف ال
ىو ؾبموعة من القوانُت العملية ال تؤدي إٔب العدالة اؼبنشودة إذ هبب إٔب 
جانب ذلك، التصرؼ حبرية رغم النصوص، والنفقة ُب روح القوانُت، 
واؼبعرفة ابلرأي العاـ الذي تعرب عنو الصحافة واؼبندايت والعادات 

ؽ والدين، وكذلك اؼبعرفة ابغبياة النفسية واالجتماعية للشخص واألخبل
الذي ىو موض  االهتاـ كمعرفة صحتو العقلية وبيئتو االجتماعية وطبقتو 
وأسرتو وأصلو وعلمو وحياتو الزوجية وغَت ذلك فبا يكوف البواعث البعيدة 

ابعبملة أو القريبة اليت تدف  الفرد إٔب إتياف فعل يؤاخذه عليو القانوف، و 
هبب ُب بعض اغباالت اإلحاطة بعوآب ـبتلفة غَت عآب القانوف البحث 
ذبمعها صبيًعا كلمة العوآب اإلنسانية أي كل ما يكوف اعبانب االجتماعي ُب 
اإلنساف، وتلك اإلحاطة ىي ما تعنيو حقيقة ُب مثل ىذا اؼبقاـ ابلوظيفة 

فصل سابق أف األوساط القضائية ُب مقابل الفن القانوين، وقد رأينا ُب 
الربجوازية ىي اليت تقـو دبثل ىذه الوظيفة وذلك الىتمامها ابإلنساف 
واغبياة االجتماعية كما يدؿ على ذلك نوع حياهتا الذي وصفناه ُب 
موضعو، وإًذا فمن الطبيعي أف وظيفة كوظيفة القضاء اليت ىي تكييف 

يدي أفراد من طبقيت وتنسيق ردبا كاف اجملتم  على حق ُب عدـ تركها بُت 
اؼبستخدمُت وصغار اؼبوظفُت ألهنم قد ال يستوفوف الصفات اليت هبب 
توفرىا فيمن يضطل  هبا، وهبب أف تعهد إٔب غَتىم فبن ىم أكثر قدرة 



 230 

بطبيعة أوساطهم االجتماعية وأكثر صلة ابجملتم  اإلنساين، دبعٌت آخر هبب 
ياهتا إٔب القياـ دبثل تلك أف تعهد إٔب الربجوازية اؼبهيأة بطبيعة نوع ح

الوظائف، قد يكوف ىناؾ ابلطب  شيء من اؼبغاالة ُب قصور اجملتم  
لؤلنبية اػباصة ؼبا أظبيناه الوظائف، ألف كثَتين من الربجوازية أو فبن 
ساعدىم اغبظ نشغل وظائف برجوازية إذا امتحناىم عن قرب فإان ال 

يشغلونو، بيد أين إمبا  قبدىم يستوفوف الصفات البلزمة لبلضطبلع دبا
أربدث ىنا عن اؼبثل األعلى الذي يستلهمو اجملتم  ُب تصوره اؼبشار إليو، 
أما ُب الواق  فإننا قبد ُب عداد من يشغل مثل تلك الوظائف اؽبامة ُب 
اجملتم  من ٓب يستوؼ بطبعو تلك الصفات وكذلك من اكتسبها ابلتدريج 

ها، ومن ٍب ارتقاء عناصر كثَتة إٔب من األوساط االجتماعية اليت يدف  إلي
مراتب الربجوازية، وبعبارة أخرى تتجدد الربجوازية ذبدًدا مستمًرا ال مثيل 

.  لو ُب طبقة النببلء كما ىي ابدية اليـو

واألمر ال ىبتلف ُب عآب التجارة عنو ُب عآب الوظائف، فنحن نعلم 
لو كانوا وحدات عددية أف اؼبتاجر تستقبل زابئنها من غَت سبييز بينهم كما 

دبعٌت آخر يعاملهم التجار كما لو كاف يعرفهم صبيًعا أو هبهلهم صبيًعا،  
كذلك ىو ال يفرؽ بُت زبوف وآخر من حيث سعر البضاعة، وُب ىذا كلو 
يستطي  اؼبستخدـ عنده أف وبل ؿبلو ويقـو هبذا اعبانب العملي أو 

اًن أف تلـز اؼبعامبلت التطبيقي أو الفٍت من التجارة، ولكن وبدث أحيا
التجارية أصحاهبا أف يتصلوا اتصااًل شخصًيا ببعض الزابئن وأف يسدوا ؽبم 
النصح ُب الًتيث أو ُب الشراء فورًا وُب اختيار صنف دوف آخر، وأف 
يوحوا إليهم ابلثقة فيما ىم مقدموف على شرائو من حيث اؼبتانة أو اؼبنفعة 
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نة الزبوف وىندامو ومبلؿبو، كذلك أو غَت ذلك من معاين اللياقة كمكا
وبدث أف وبتاج الزبوف إٔب لقاء ًتجر عصري األفق متس  الذىن على 

وتعلم من أنبائها آخرىا ومن « اؼبودات»صلة ابألوساط اليت تتب  
مواضعها خَتىا، ُب ىاتُت اغبالتُت هبب أف تكوف العبلقة بُت التاجر 

ى معرفة بصفات الزبوف والزبوف من نوع شخصي اجتماعي أي تنبٍت عل
والتاجر أيًضا كما لو كاان من وسط اجتماعي واحد أو كاان على صبلت 
شخصية ُب خارج نطاؽ البي  والشراء، وُب مثل ىذا الظرؼ ال يبكن أف 
وبل اؼبستخدـ ؿبل التاجر ألف األوؿ ضيق األفق، أسَت للقواعد اؼبرسومة 

جتماعية ابألذواؽ للبي  والشراء، غَت حاصل على تلك اؼبعرفة اال
والعادات والتجديد ُب األوساط االجتماعية اليت ينتسب إليها اؼبمتاز من 
زابئنو، ومن ٍب يتضح ؼباذا هبب سبييز الفن التجاري من حيث ىو قواعد 

التجارة دبعناىا الربجوازي وؼباذا يكوف « وظيفة»معينة للبي  والشراء عن 
ىم اؼبستخدموف الذين نضمهم إٔب و  –القائموف على اعبانب العملي الفٍت 

أقل أنبية فبن يشغل الوظائف التجارية دبعناىا  –الطبقة الوسطى 
الربجوازي، وإف كانوا أعلى مرتبة وشأاًن من العماؿ ألهنم على صلى 
ابإلنساف ال ابؼبادة اعبامدة، وأخَتًا ؼباذا يكوف اؼبستخدموف من مستوى 

لى اعبوانب العملية الفنية اليت تعامل صغار اؼبوظفُت ألهنم صبيًعا قواموف ع
 الناس على وتَتة مضطردة كما لو كانوا وحدات عددية.

بقيت فئة الصناع كبَتىم ومتوسطهم فبن يعملوف غبساهبم اػباص، 
ؼباذا نضمهم إٔب الطبقة الوسطى؟ ليس األمر ىنا واضًحا ُب نفسو وضوحو 
ُب فئيت اؼبستخدمُت وصغار اؼبوظفُت، وم  ذلك فنحن إذا أمعنا النظر ُب 
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 نوع نشاطها فسنجد فورًا أف موضعها إمبا ىو ُب تلك الطبقة نفسها ال ُب
طبقة العماؿ أو ُب طبقة الربجوازية، الصناع ابلطب  يعاعبوف اؼبادة كاألمر 
عند العماؿ، ولكنهم يبتازوف عن ىؤالء أبف ؽبم جانًبا آخر يقرب بينهم 
وبُت التجار كاإلدارة والبحث عن اؼبواد األولية وتصريف اؼبنتجات 

لك ومعاملة الزابئن وتوظيف رأس ماؿ وغَت ذلك، ولكنهم ُب كل ذ
مضطروف إٔب اػبضوع إٔب القواعد، والسَت على اؼبناىج اليت تضعها 
وتستنها دور الصناعة الكبَتة والشركات التجارية الضخمة سواء أكاف 
ذلك من حيث ربديد األسعار أو من حيث تنظيم البي  والشراء، أو من 
حيث اتباع أذواؽ وعادات ومودات معينة، وإًذا فنشاطهم ينحصر ُب 

ُب تطبيق عملي للقواعد اليت استنتها منطقة عليا، ومن ٍب كانوا   اغبقيقة
كاؼبستخدمُت وصغار اؼبوظفُت يعملوف عمبًل فنًيا أو تطبيقًيا قوامو تطبيق 
قواعد عامة ترظبها دوائر اجتماعية عليا، وىم ُب ىذا ال وبتاجوف ابلطب  

بقوف ُب إٔب الصفات البلزمة للقياـ ابلوظائف الربجوازية ولذلك فهم ي
 خارج حدود الطبقة الربجوازية.

 –على أساس العمل الفٍت وتطبيق القواعد العامة  –ىكذا نعرؼ 
الوجداف الطبقي لكل تلك الفئات اليت صبعها سيمياف ُب تعريفو للطبقة 
الوسطى الذي أوردانه ُب صدر ىذا الفصل، وال شك أف أتمل ىذا 

ليت سبيز وجداف ىذه الطبقة التعريف يكفي ُب بياف التصورات اعبماعية ا
وتوحد بُت ـبتلف فئاهتا فهي الطبقة اؼبطالبة ابلطاعة لكل ما يستنو غَتىا 
من أذواؽ وقوانُت وعادات وبتطبيق ذلك من غَت مقاومة أو تصرؼ من 
شأنو أف يعطل الوظائف االجتماعية الكربى أو يصد اعبماىَت عن 
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ن ٓب نفعل ُب الوصوؿ إٔب ىذا اؼبنتجات ووبفزىا إٔب الترـب أو التمرد، وكب
التعريف إال أف طبقنا على حالة جديدة اؼببدأ العاـ الذي استوحيناه ُب 
عرضنا للطبقات الكربى، وال شك أف ىناؾ من األسباب ما يدعو إٔب 
وجود الطبقة الوسطى: ألنو فيما عدا معاعبة اؼبادة اعبامدة اليت يعكف 

ة اليت تقـو فيها اغبياة االجتماعية عليها العماؿ وكذلك فيما عدا اؼبنطق
على تقدير الصفات والعبلقات اإلنسانية البحتة وىي منطقة الربجوازية، 
توجد منطقة وسطى تضم الفئات اؼبختلفة اليت يصدر وجداهنا ُب كل ألواف 
نشاطو العملي عن ضرورة تطبيق قواعد ومناىج مرسومة من أعلى حبيث 

 قاـ أي كاألشياء اؼبادية.يؤخذ الناس أخذ األعداد واألر 

(ٕٖ)  

لقد قدمت حضارة اؼبدف كمجتم  يتألف من طبقات ثبلث ُب 
أسفلها العماؿ وُب أسبلىا الربجوازية وبينهما الطبقة الوسطى، ىل تستنفد 
تلك الطبقات اجملتم  اؼبدين؟ الواق  ال يرى كثَت من اؼبؤلفُت ىذا الرأي، 
فاؼبؤلفوف الذين يستوحوف التفكَت االقتصادي لكارؿ ماركس يقتصدوف ُب 

قسيم اجملتم  اؼبدين ويكفوف أبقل فبا ذكران إذ يوزعوف الناس إٔب طبقتُت: ت
عماؿ وبرجوازية، وال ىبتلف عن ىؤالء اقتصاًدا الذين يعتنقوف اؼبذاىب 
االنثروبولوجية اليت تستوحي العناصر البيولوجية ُب تقسيمها للناس، ومن 

ناس )ُب إيطاليا( الذي يقسم ال Niceforoىؤالء العبلمة اإليطإب نتشفورو 
إٔب ما يسمى ابللغة الدارجة الشعب أو الطبقة الفقَتة أو العامة من جهة 
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من جهة أخرى، وذلك على أساس  Classe aiséeوالطبقة اؼبتيسرة 
 ( أدت إٔب فوارؽ اقتصادية.ٖفوراؽ بيولوجية ؿبضة )انظر: 

مؤلفوف آخروف يقيموف االنقسامات الطبقية على أسس أخرى ومن 
ظهر ُب تقسيماهتم طبقات ٓب نتعرض إليها فيما قدمنا، مثبًل اآلنسة ٍب ت

 Les classesُب كتاهبا  Louise-Marie Ferréلويس ماري فريو 

sociales :تذكر الطبقات اآلتية 

 الطبقة الكهنوتية. -ٔ

 النببلء. -ٕ

 الربجوازية. -ٖ

 ىيئات التعليم(. –اؼبتوسطوف )اؼبستخدموف ومتوسطو اؼبوظفُت  -ٗ

بية )العماؿ والفبلحوف وصغار اؼببلؾ وصغار التجار الطبقة الشع -٘
 وصغار اؼبوظفُت(.

( كاؼبتسولُت والغجر Hors-casssاػبارجوف عن الطبقات )) -ٙ
 اؼبتنقلُت(.

 Les classesيذكر ُب كتايو  Malatoمؤلف آخر ىو ماالتو 

sociales au point de vue de l’evolution zoologque 
 األقساـ اآلتية:
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 ة العليا.الربجوازي -ٔ

 الربجوازية اؼبتوسطة. -ٕ

 الربجوازية الصغَتة. -ٖ

 العماؿ األجراء. -ٗ

 .Réfractairesاؼبارقوف عن االندراج ُب طبقة  -٘

 اؼبتسولوف. -ٙ

 L.Stodardمؤلف آخر من أبناء اللغة اإلقبليزية ىو ستودارد 
إٔب األقساـ  Social classes in post-war Europeيذىب ُب كتابو 

 اآلتية:

 الفبلحوف. -ٔ

 العماؿ.  -ٕ

 اؼبتوسطوف. -ٖ

 الطبقات الفكرية. -ٗ

 الطبقات العليا. -٘
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وال شك أف لكل من ىذه التقسيمات مربراتو وأنبيتو وينبغي أف 
ننظر فيما جد فيها من طبقات لنستوُب استعراضنا للطبقات اؼبختلفة، 

 وأىم ما جد طبقتا رجاؿ الدين واػبارجُت عن الطبقات.

بقة منفصلة عن غَتىا ألف ليس من السهل أف لبص رجاؿ الدين بط
اؼبهنة ال تكفي وحدىا ُب قياـ الطبقات كما بينا ُب موض  آخر )انظر: 

(، واألرجح أهنم ينتسبوف كلٌّ إٔب الطبقة اليت تنتمي إليها أسرتو وأىلو ٜ
)إٔب النبالة الربجوازية، اؼبتوسطُت، الفبلحُت(، وم  ذلك فإف ىذه الفئة 

موعها بعض اؼبسائل فبا هبعلنا نطلق عليها االجتماعية اؽبامة تثَت ُب ؾب
 «.شبو الطبقة»

أواًل وقبل كل شيء يقـو رجاؿ الدين بعمل ال يشبو األعماؿ 
األخرى ألهنم غالًبا ال يؤجروف عليو )إال ُب الببلد اإلسبلمية( ٍب إف ىذا 
العمل من حيث ىو غَت دنيوي أي لصفتو الروحية اؼبقدسة يضمهم من 

تماعية إٔب النخبة القليلة ُب كل أمة، وإٔب مثل ىذا حيث اؼبراتب االج
عند   Le prêtre surnaturelُب كتابو  Grangerيشَت اآلب جراقبر 

الكنيسة الكاثوليكية ىي صفة »كبلمو عن الكنيسة الكاثوليكية بقولو: 
النوع اإلنساين، ورجاؿ الدف ىم صفوة الكنيسة الكاثوليكية، فالقس إًذا 

وال شك أف رجاؿ الدين اؼبسلمُت ...« وقدوتو  فوؽ الناس بفضائو
يعتنقوف مثل ىذا الرأي ويعتقدوف أهنم الصفوة ُب اجملتم  بيد أننا هبب أف 

ألنو من الوجهة « الروحية»أبف نصفها بكلمة « الصفوة»لبصص ىذه 
االجتماعية البحتة نشاىد أف رجاؿ الدين ُب الغالب ال يزيدوف ُب مستوى 
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الطبقة الوسطى، وليس ذلك نتيجة لقلة موارد معيشتهم عن مستوى 
رزقهم فحسب بل أيًضأ ألهنم بطبيعة وظيفتهم ال يستطيعوف ؾباراة 
األوساط واجملتمعات الربجوازية ُب ألواف حياهتا اليت سبتاز ابؼبرح والبذخ 
وابالستهتار والتحرر من كثَت من القيود اليت تفرضها األدايف فبا يتناَب م  

ار والقدوة اغبسنة اؼبنتظرة من رجاؿ الدين، والناس أنفسهم اغبشمة والوق
يستهجنوف رجاؿ الدين اف انغمسوا ُب تلك األوساط أو ازبذوا ألواف 
حياهتا وعاداهتا، وكاتب ىذا يذكر استهجاف بعض أصدقائو لسلوؾ شيخ 
يبارس بعض األلعاب الرايضية اؼبعهودة ُب تلك األوساط )التنس( ويًتدد 

سينما واؼبسارح والغناء والرقص، يقوؿ األب جراقبر ُب كتابو على دور ال
اآلنف الذكر: إذا كاف نفوذ رجل الدين أيٌب من كونو فاضبًل وقدوة للغَت 
فهو أيٌب أيًضا من ربريبو أللعاب التسلية )ألعاب اؼبقاىي( وغبمل السبلح 

 وللصيد واؼببلىي ودور اؼبوسيقى والرقص.

موض  البحث بشأف رجاؿ الدين ىي مسألة أخرى يبكن أف توض  
مسألة أصوؽبم االجتماعية، فمن اؼبؤكد أف أوالد األعياف يدبروف كل 
األدابر عن السلك الديٍت، ليس لدى بياف األصوؿ االجتماعية اليت 
نتسب إليها طبلب اعبامعة األزىرية واؼبعاىد الدينية اؼبلحقة هبا، ولكن 

 L’ état actuelؤكد ُب كتابو الفرنسي ي Dassonvilleاألب داسنفيل 

du recrulement secerdotal en France  اقفار حلقات التعليم
( ُب فرنسا من أوالد الربجوازية الغنية وإف تكن ال séminairesالديٍت )

زبلو من أوالد النببلء، وُب أؼبانيا حيث أجريت إحصاءات دقيقة عن 
% منهم من أوالد ٖٚ.ٖٖاألصوؿ االجتماعية ؽبيئة الكهنوت قبد أف 
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% من أبناء رجاؿ اعبيش وكبار أصحاب اؼبهن ٙ٘.ٙٔالفبلحُت وأف 
اغبرة )أطباء، ؿباموف ...إْب(، وأف البقية الباقية من أبناء متوسطي اغباؿ، 
وبذلك يتضح أيًضا أف جلهم من أبناء اؼبدف ُب حُت أنو ُب اجملتم  السابق 

 لقة منهم من أبناء الريف. على عهد الصناعة اغبديثة كانت الكثرة اؼبط

مسألة أخرى ىي مسألة وضعهم القانوين وصلتهم ابلدولة كنظاـ 
تشريعي سياسي، ُب الدولة اليت تتخذ ديًنا رظبًيا توجد وزارة من الوزارات 
تشرؼ على اؼبؤسسات الدينية وعلى إهباد وظائف لرجاؿ الدف، لقد 

 ٜ٘ٓٔلدولة عاـ ألغيت تلك الوزارة ُب فرنسا بعد فصل الدين عن ا
وزالت تبًعا لذلك بعض االمتيازات اليت يتمت  هبا رجاؿ الدين إٔب ذلك 
العهد كاإلعفاء من اػبدمة العسكرية والتقاضي أماـ ؿبكمة عليا واعتبار 

 القذؼ ُب حق رجاؿ الدين جريبة يعاقب عليها القانوف إٔب غَت ذلك.

هتم يتميز عن حياة مسألة أخرى ىي نوع حياهتم اليت وبيوهنا، نوع حيا
اآلخرين من الناس تبًعا لؤلدايف، ففي األدايف اؽبندية وُب اؼبسيحية يعيش 

 رجاؿ الدين ُب بساطة وشظف وخاصة إذا كانوا من الرىباف.

من الذين تتحدث عنهم لويس ماري فريو كطبقة من الطبقات فئة 
 La Crisé de la domesticitéُب كتابو  Jolyاػبدـ، ويعرؼ جوٕب 
تبادؿ اؼبناف  أو اػبدمات بُت شخصُت من طبقتُت »مهنة اػبدمة كما أيٌب: 

ـبتلفتُت وتؤدي اػبدمات دائًما ُب اؼبنزؿ وموضوعها دائًما أعماؿ منزلية 
، أما اؼبنفعة اليت يؤديها سادة «وسبس اغبياة الداخلية اليت تتكرر كل يـو
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د كل شهر، اػبدـ فتنحصر ُب تقدمي السكن والطعاـ وأجر نقدي زىي
وتوجد ُب فئة اػبدـ أنواع من التخصص اؼبهٍت ال تظهر أنبيتها إال ُب 
البيوًتت اؽبامة الكبَتة، واػبدـ ُب العادة أيتوف من الريف وكذلك من بُت 
األجانب النازحُت من ببلد أقل تقدًما من اؼبهجر وقلما يكوف اػبادـ من 

ا أبف مهنة اػبدـ أحط أبناء اؼبدف، وىناؾ إحساس عاـ بُت الناس صبيعً 
اؼبهن صبيًعا ألهنا ال تتطلب ُب الغالب من اإلنساف إال تطبيق قواه اعبسمية 
والعقلية الفطرية، ومن اؼبشاىد أيًضا أف أكثر من يبتهنوف ىذه اؼبهنة صغار 
ُب السن ومن النادر أف يستمروا فيها إٔب الشيخوخة ألهنم يتحولوف عنها 

ن ٍب يبكن القوؿ أبنو ال توجد طبقة للخدـ ابلتدريج إٔب مهن أخرى، وم
 وإمبا ىي شبو طبقة فحسب.

بقى اػبارجوف عن الطبقات وىم يشملوف فئات قليلة الوضوح غَت 
بينة اغبدود، والدراسات القانونية ال ذبهلهم بل ىي ربصر أنواعهم لتحمي 

مثبًل فسنجد  Dallozاجملتم  من أضرارىم، فإذا رجعنا إٔب دراسات دالوز 
( والقوادين Répertoire alphabétiqne, t. 38بينهم العاىرات )

(Rép. Paratique, t. 12( والغجر اؼبتنقلُت )Supplement, t. 

3.) 

قبد تفاصيل غاية ُب الغرابة عن حياة بعض تلك الفئات ُب قصة 
من  Têtes baissséesاؼبسماه رؤوس منحنية  Cyrill Bergerبرجية 

بلؽ اؽبابطة واألزايء اؼبقززة وسهر عُت رجاؿ حيث السكن القذر واألخ
 الشرطة على أعماؽبم.
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على أف مسألة ىؤالء اػبارجُت عن الطبقات ليست مسألة اجتماعية 
ُب أصلها ومبناىا، إمبا ىي مسألة اجتماعية نبتت عن أصل مرضي ألف 
األصل األوؿ اكبراؼ ُب الطبيعية اعبسمية والنفسية يؤدي آخر األمر إٔب 

جتماعي، ونبلحظ أنو دبا أف اجملتم  يلفظهم ووبمي نفسو منهم فبل مرض ا
غرابة ُب أننا نستبعدىم من طبقاتو اليت ينقسم إليها دبحض حريتو وأوضاعو 

 اؼبهنية واالقتصادية، وبذلك ينتهي الكبلـ ُب استعراض الطبقات.
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 الطبقة.مدة االنتساب إٔب  (ٕ٘ مدى الطبقة. (ٕٗ

 التنظيم النقايب عند العماؿ. (ٕٛ التنظيم النقايب وحدة الوجداف الطبقي. (ٕٚ  (ٕٙ

 الطبقات والقانوف. (ٖٓ التنظيم النقايب عند الطبقات األخرى. (ٜٕ

(ٕٗ)  

إف نظرة فُبعنة إٔب الوراء تبُت أنٍت استعرضت إٔب اآلف اؼبضموف 
السيكولوجي لفكرة الطبقة دوف التعرض إٔب ما يقابل ىذا اؼبضموف ُب 
اؼبكاف والزماف، دبعٌت آخر درست الطبقات من ابطنها كمعاف وحاالت 

ىذه اؼبعاين من حيث مدى « ما صدقات»وجدانية دوف التعرض إٔب 
اتساع الذين تصدؽ عليهم ومدة اإلقامة ُب كل طبقة، وأيًضا تركز 
الوجداف الطبقي ُب التنظيم النقايب، فحاولت ُب قسم أوؿ أف أبُت اؼببادئ 

إٔب طبقات وبينت كيف  –ال ماداًي  –زع اجملتم  وفقها نفسًيا اليت يتو 
وؼباذا تنشأ مراتب اجتماعية ـبتلفة ابتداء من قيمة عليا يتجو صوهبا نشاط 
اجملتم ، ٍب حاولت ُب قسم اثف أف أبُت ماىية أو تعريف معٌت كل طبقة من 

 الطبقات حبيث يفسر لنا مرتبة الطبقة ُب سلسلة اؼبراتب.
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ف على أبواب مسألة جديدة: ال يكفي أف نعلم كيف نعرَّؼ وكبن اآل
 –الطبقة بل هبب أف نعُت أنبيتها اغبقيقية، ألف ما أظبيتو الوجداف الطبقي 

قد يكوف حاًدا أو قليل  –وىو اغبالة الشعورية لكل طبقة من الطبقات 
اغبدة أو ضعيفها فتًتكز أو تتفكك الطبقة، وُب كل اغباالت وبسن وصفو، 

؟ «ما حدة التصورات الطبقية»ًذا فاؼبسألة اليت أتعرض إليها اآلف ىي: وإ
وسنرى أف ىذه اؼبسألة ىي ُب اغبقيقة مدى الطبقة ُب اؼبكاف ومدة اإلقامة 
هبا ُب الزماف وكذلك العمل الذي يعرب بو الوجداف الطبقي عن مضمونو 

 ت ُأخرى.من تصورات ومشاعر بطريق االلتئاـ ُب نقاابت أو ُب أي تنظيما

تلك مسالة ردبا أمكن تتبعها ُب التاريخ ألنو شاىد تطورات طبقية 
مستمرة، فيمكن أف ننظر خبللو فيما إذا كانت ىذه التطورات انصبة عن 
نقص ُب حدة اؼبشاعر وضعف ُب التصورات واألفكار لبعض فئات من 
الناس ٍب عن شدة ومبو ُب وجداف فئات أخرى، سنتعرض ؽبذه اؼبسألة 

امة ولكننا مبضي اآلف إٔب حالة معاصرة تقبل دراسة موضوعية مباشرة اؽب
 ألهنا يبكن أف زبض  لئلحصاء والعدد.

من احملتمل جًدا أف اغبالة الوجدانية لفئة من الناس زبتلف ابختبلؼ 
مدى اتساع تلك الفئة أي تبًعا لعدد أفرادىا ألنو يوجد ُب الواق  نوع من 

يًتدد من وجداف إٔب آخر أي من فرد إٔب  رج  الصدى للشاعر واألفكار
فرد وكلما كانت الوجداانت اليت زبًتقها تلك األصداء كثَتة ازدادت 

 اغبدة الوجدانية أي الشعور ابلفئة )اعبماعة(.
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بيد أنو ُب ؾبتمعاتنا الراىنة يبكن القوؿ فورًا أبف الفئات العليا قليلة 
بينما الفئات األخرى أكثر العدد أي ال ينتسب إليها إال قلة من الناس 

عدًدا وسعة، والواق  أف اجملتمعات اغبالية أشبو ابألىرامات تقابل قواعدىا 
 أسفل الطبقات وىي تنحف شيًئا فشيًئا كلما صعدان إٔب قممها.

ولكن ليس من الضروري ُب اغبق أف يكوف عدد أفراد الطبقة عظيًما 
تبة اغبدة، فنحن ال قبهل أفَّ ليزدادوا شعورًا بطبقتهم أي ليبلغ وجداهنم مر 

لؤلقليات ُب كل أمة وعي بكياهنا أكثر حدة من وعي األغلبية، وىذه 
اغبدة ُب اؼبشاعر عند األقلية هبب أف تفهم وتفسر على ضوء عناصر 
نفسية حبتة كالذود عن الكياف والشعور ابلدور الذي تلعبو ُب اجملتم  

َتىم من أفراد األكثرية، واغبصوؿ على صفات يبتاز هبا أعضاؤىا عن غ
ىذا الوض  نفسو ىو الذي يفسر لنا شعور النببلء القليلي العدد ُب كل 
أمة ابلطبقة اليت ينتموف إليها، فهم يشعروف أعظم شعور بطبقتهم ألهنم 

 قليلوف واندروف. 

وإذا ىبطنا إٔب الربجوازية فسنجدىم أيًضا قليلُت، ففي مصر كما بُت 
ُب سلسلة من احملاضرات ألقاىا  Marcel Klevinأخَتًا مارسل كلفن 

 ٜٓٓٓٔيبلك  La reforme illustréeابإلظباعيلية ونشرهتا صحيفة 
والفرض ىنا  –% من الثروة العقارية فإذا فرضنا ٕٙفرد فقط أكثر من 

إنو يوجد كذلك مثل ىذا العدد فبن  –ضرورة لنقص اإلحصاءات الدقيقة 
متوسط دخلهم من مصادر الثروة األخرى كالتجارة والصناعة واؼبهن اغبرة 

عدد  والوظائف الكربى كمتوسط الدخل عند ىؤالء اؼبالكُت لكاف
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الربجوازية الغنية ُب مصر ال يزيد عن فرد واحد ُب كل أربعمائة نسمة، 
على أف ىذا العدد ال يصرؼ كل دخلو ولذلك فإننا لو نظران بصفة خاصة 

( الذين يتساووف فيو م  كثَتين فبن ال ٔٔمن انحية اؼبصروؼ )انظر: 
أي ابلتصور ( ٕٔيرحبوف مثلهم ٍب إذا سبسكنا بتعريفنا للربجوازية )انظر: 

القائل أبف الربجوازية طبقة الصفات والتقاليد االجتماعية، إذا وضعنا ذلك  
كلو نصب أعيننا فإننا ال نًتدد كثَتًا ُب القوؿ أبف الربجوازية اؼبصرية تبلغ 
أضعاؼ ىذا العدد، ولكنهم مهما بلغوا من العدد فإهنم ال يتجاوزوف 

عدد قليل، وم  ذلك  وحدة أو وحدتُت ُب اؼبائة على األكثر وىو
فالربجوازيوف يعتقدوف عادة أف طبقتهم أكثر سعة من ىذا وما ذلك إال 
ألهنم ال ىبرجوف عنها أي ألف حياهتم االجتماعية ذات تكوين خاص 
هبعلهم ال وبتكوف كثَتًا بغَت طبقتهم، ففي اؼبدف تتقارب منازؽبم ُب أحياء 

ا ما تنأى منازؽبم عن منازؿ معينة قلما يًتددوف على غَتىا وُب الريف كثَتً 
غَتىم وكأهنم ُب عزلة، ابلطب  يوجد بُت الربجوازية كثَت من الناس  
كأصحاب الصناعة واؼبهندسُت وكبار اؼبستخدمُت وأصحاب األطياف 
وغَتىم فبن يًتددوف إٔب اؼبصان  واغبقوؿ فيختلطوف ابلناس ولكن هبب أف 

م  أزواجهم وأوالدىم أيًضا  ال ننسى أف ىؤالء إمبا يعيشوف قبل كل شيء
ووبتكوف احتكاًكا اجتماعًيا بكثَتين فبن ال يًتددوف إٔب اؼبصان  واغبقوؿ  
كالقضاة وأصحاب الفن والبنوؾ والشركات واؼبتاجر الكبَتة وغَتىم فبن 

 ال وبتكوف إال أبمثاؽبم من وجهاء الناس وأرقاىم.

حيث ال يلقاىم وإًذا فلكوهنم يعيشوف ُب منطقة من مناطق اجملتم  
عامة الناس ولكوهنم وبتكوف دبن ىم من طبقتهم فإهنم يتونبوف أهنم كثَتوف 
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أي ينتسبوف إٔب طبقة واسعة ُب اؼبدف، وىكذا ينجحوف ُب خلق وسط 
اجتماعي مقفل ال تنفذ إليو مؤثرات من الطبقات الدنيا أو صور أحيائها 

نهم فبن ال تلزمهم وشوارعها كما لو كانوا يتمنوف العيش وحدىم، وكم م
أعماؽبم ابالختبلط بغَتىم ال يعتقدوف أبف ىناؾ طبقات شعبية أكثر كثافة، 
ٍب من ىو الشعب ُب نظر ىؤالء؟ من حُت إٔب آخر تظهر ُب رسائل مداـ 

 Saint Simonوُب مذكرات ساف سيموف  De Sévignéده سيفنييو 
رؽ الطبقية شخصية من الشخصيات الشعبية ال لشيء إال لتنم عن الفوا

وألف تكوف وسيلة للسخرية وللنفور والتقزز منها )من تلك الشخصية(، 
فالطبقة العليا احملدودة العدد تعتقد أهنا كل شيء ُب اجملتم  وأهنا واسعة 
اؼبدى وأهنا العآب اغبقيقي بكل معاين الكلمة، ألهنا تعيش وتعمل دائًما 

بذاهتا، وإًذا فعندما ننظر حبيث ال يصرفها أمر عن أتمل نفسها واإلعجاب 
إٔب الطبقة من حيث عدد أفرادىا هبب أال ننظر إٔب العدد اؼبطلق وإمبا إٔب 
العدد النسيب أي الذي يتخيلو أفرادىا عن مدى اتساعهم ابلنسبة إٔب قلة 
 الفرص اليت تتاح ؽبم للخروج عن نطاؽ طبقتهم ؼبخالطة غَتىم من الناس.

س  طبقة من الربجوازية وأكثر عدًدا، أما العماؿ فهم ُب الواق  أو 
وىم يشعروف أبنبيتهم الطبقية )اليت قد يتونبوهنا أحيااًن أضعاًفا ُمضاعفة( 
ألسباب عديدة فهم خببلؼ الفبلحُت يطوفوف بكل بقاع القطر ويتنقلوف 
بُت صحاريو ووداينو ومدنو وأرايفو حسب العرض والطلب، فيتولد ُب 

نوعة أهنم كثَتوف، فإذا استقروا ُب اؼبدف وحدىا أذىاهنم بسبب األسفار اؼبت
فهم أيلفوف بعض أحيائها اليت تكتظ هبم بيوًًت وشوارعها ومؤسساهتا 
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اؼبختلفة، فيتونبوف أهنم اؼبدينة عينها وما عدا ذلك فهو من ضواحي 
 مدينتهم ألف االنتقاؿ إليها يكلفهم بعض الشيء.

ية الكربى مدف كثَتة سبب بيد أنو ُب الواق  توجد ُب الببلد الصناع
نشأهتا وامتدادىا العماؿ أنفسهم أي قياـ الصناعة وتلك ىي اؼبدف 
الصناعية اليت تشتد الصلة فيها بُت العامل والعامل فيبلغ وجداف الطبقة 
مبلًغا كبَتًا من اغبدة أو الًتكز اؼببٍت على كثرة العدد، ويضاؼ إٔب 

ت فبا يشعرىم بتكتلهم وامتدادىم األسباب السابقة انتظاـ العماؿ ُب نقااب
وكثرهتم حبيث ال وبتاجوف بعد ذلك إٔب معرفة ابإلحصاءات اغبقيقية، وإًذا 
فإذا كاف العماؿ يشعروف ابتساع طبقتهم فإمبا مرج  ذلك ىو أهنم قد 
يكونوف كثَتين وأهنم قلما يلقوف ُب حياهتم اليومية أانًسا من طبقات أخرى 

ؽبم مًعا وعودهتم مًعا إٔب أحياء بعينها تكتظ هبم، بسبب انصرافهم إٔب أعما
لنحاوؿ اآلف أف نكوف فكرة عن اتساع ىذه الطبقة اعتماًدا على 
اإلحصاءات بداًل من الشعور الغامض الذي تشهد بو ذبارهبم، وسأعتمد 
ُب ىذا على اإلحصاءات اليت أوردىا الدكتور زكي بدوي ُب حبثو القيم عن 

يقوؿ اؼبؤلف اؼبذكور أف اؼبشتغلُت ُب الصناعة « رأحواؿ العماؿ ُب مص»
 ٖٜٚٔوالتجارة فبن تطبق عليهم القوانُت العمالية حسب إحصاء سنة 

% من ؾبموع ٖٕأي  ٔٙٗ.ٜٚٔ.ٔبلغ عددىم ُب القطر اؼبصري 
% من الذكور ٘ٚالطبقة العاملة كلها ُب ىذا القطر، من ىذا العدد كبو 

%(، ٘ٔ%( واألحداث )ٓٔساء )البالغُت والبقية الباقية من الن
ويضيف اؼبؤلف إٔب ىذا أنو ظهر من حبث أجرتو كلية التجارة ابلقاىرة عاـ 

%، ومن ىؤالء ٘ٚأف نسبة اؼبتزوجُت من العماؿ تزيد عن  ٖٜ٘ٔ
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ُب األسرة  ٖ.ٕ% عندىم أطفاؿ ومتوسط عدد األطفاؿ ٜٓاؼبتزوجُت 
أيًضا على أقارب لو الواحدة وُب أغلب األحياف يتكلف العامل ابإلنفاؽ 

فيكوف متوسط عدد أفراد  ٔ.ٔومتوسط عدد ىؤالء ُب كل أسرة ىو 
، وؼبا كاف عدد اؼبتزوجُت من العماؿ على ٗ.ٖاألسرة العمالية الواحدة 

فإف تعداد األشخاص الذين  ٜٓٓٓٓٓاألساس اؼبذكور يبلغ كبو 
أي كبو  يعيشوف من العمل ُب الصناعة والتجارة يبلغ حوإب ثبلثة مبليُت

 % من تعداد السكاف العاـ.ٕٓ

ويبلحظ اؼبؤلف اؼبذكور أيًضا أف العماؿ يكثروف ُب احملافظات حيث 
 ٘ٓٗ% من ؾبموعهم الكلي ُب القطر وذلك دبتوسط ٓٙيبلغ عددىم 

عامل ُب كل كيلو مًت مرب  ٍب يليها الوجو البحري ويبلغ عدد عمالو 
ٍب الوجو القبلي ويبلغ عماؿ ُب كل كيلو مًت مرب ،  ٖ% دبتوسط ٕٔ

 عماؿ ُب كل كيلو مًت مرب . ٗ% دبتوسط ٜٔعدد عمالو 

ىذه البياانت عامة جًدا وال تشفي الغليل إذا عمدان إٔب التفاصيل 
اليت هتمنا من جهة البحث ُب الطبقات، ألهنا ال سبيز بُت العماؿ الذين 

اعي،  رأس ماؽبم الوحيد قواىم اعبسدية والعماؿ أصحاب التخصص الصن
كما أهنا ال سبيز بُت ىؤالء صبيًعا وكلهم مأجوروف وبُت الصناع الذين 
يعملوف غبساهبم اػباص والذين ينتسب بعضهم )اؼبتوسطوف ومن فوقهم( 
إٔب الطبقة الوسطى كما بيناه سابًقا، على كل حاؿ تلك ىي النتائج 

 اؼبتيسرة اآلف وىي تدؿ على مدى اتساع الطبقة العمالية ُب مصر.
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ذا كاف من السهل إحصاء العماؿ وذلك ابلرجوع إٔب أصحاب إ
العمل واؼبؤسسات الصناعية والنقاابت وغَت ذلك فمن العسَت إحصاء 
طبقة الفبلحُت، مبلًكا وغَت مبلؾ، ويقدر مارسيل كلفن الذي تقدـ ذكره 

مبليُت نسمة رجااًل ونساء  ٓٔو ٛأف عدد سكاف الريف يًتاوح بُت 
% من اجملموع الكلي للسكاف، ٛ٘% وٓ٘ح بُت وأطفااًل أي يًتاو 

ويذكر الدكتور زكي بدوي أف عدد اؼبشتغلُت ابلزراعة مبلًكا وغَت مبل 
نسمة ويبلغ عدد اؼببلؾ  ٗٔ٘.ٗ٘ٛ.ٖىو  ٖٜٚٔحسب إحصاء عاـ 

يبلكوف كبو  ٓٓٓ.ٓٓٗ.ٕمن ىؤالء كما وضحو مارسيل كلفن كبو 
 % من الثروة العقارية ُب القطر.ٖٛ

اـ التقريبية جًدا تصحح من غَت شك بعض اآلراء عن ىذه األرق
أنبية الطبقة الوسطى ألنو من العسَت إحصاء ىذه الطبقة ولكنو يتضح أهنا 

% من ٖٓؿبصورة ُب البقية الباقية من تعداد السكاف العاـ أي ُب حدود 
السكاف وتتوزع على الثماين والثمانُت مدينة اؼبوجودة ُب القطر اؼبصري 

فبتدة جًدا على خبلؼ ما يرى كارؿ ماركس رغم أف العدد فهي إًذا 
% يشتمل على فئات أخرى كاػبدـ ومن ال طبقة ؽبم، ٖٓاؼبذكور وىو 

وكبن إذا دخلنا ُب بعض تفاصيل ذلك العدد فقد نصحح أحكاًما خاطئة 
وشائعة بُت اعبماىَت كاغبكم الذي يقوؿ أبف القطر اؼبصري بلد اؼبوظفُت، 

الواق  ال نزيد نسبة ىؤالء ابلقياس إٔب تعداد السكاف  فكم نسبة ىؤالء؟
% وىو عدد يسَت جًدا ابلقياس إٔب البلداف اليت اتسعت ٖ.ٔالكلي عن 

% من ٙو ٘فيها األداة اغبكومية كفرنسا مثبًل إذ يًتاوح عددىم فيها بُت 
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ؾبموع السكاف الكلي، وال شك أف عدد اؼبستخدمُت ُب التجارة والزراعة 
 يزيد على عدد اؼبوظفُت. والصناعة

تلك ىي البياانت اليت تيسر لنا اغبصوؿ عليها ؼبعرفة مدى اتساع  
كل طبقة من الطبقات الكربى اليت وصفناىا ُب الفصوؿ السابقة وابلتإب 

 على مدى إحساسها أبنبيتها ُب اؼبكاف.

(ٕ٘)  

ننتقل اآلف إٔب انحية أخرى ذات أنبية ُب ربديد حدة الوجداف 
ؼ تصوراتو شدة وضعًفا، وىذه الناحية ىي فًتة اغبياة اليت الطبقي واختبل

يقضيها فرد من األفراد ُب الطبقة اليت ينتسب إليها: ىي الشعور الذي 
ىبتلج الشخص أبنو ابؽ ُب طبقتو كل حياتو أو أكثرىا أو أنو ستتاح لو 

مدة »الفرصة ُب اػبروج عنها إٔب ما ىو فوقها، وابالختصار ىي ما أظبيناه 
وذلك اصطبلح يعرب عن ظاىرة ـبالفة لظاىرة « النتساب إٔب الطبقةا

 اتساع الطبقة أو عددىا.

ىناؾ ابلطب  طبقات قائمة منذ عهد سحيق ُب التاريخ )طبقة 
الفبلحُت مثبًل( وأخرى منذ عهد قريب جًدا )طبقة الربجوازية الصناعية(  

يًئا فشيًئا كلما كما أف ىناؾ طبقات اندثرت )الطبقة اغبربية( أو تندثر ش
تقدـ التاريخ ببعض اجملتمعات )النبالة ُب اجملتمعات الديبقراطية(، ولكن 
ليس ىذا العمر التارىبي أو الزمٍت للطبقة ىو الذي نعنيو ىنا وإمبا نعٍت 

 مدة االنتساب لفرد من األفراد إٔب طبقة من الطبقات فحسب.
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يها فإف الشرط لنبلحظ فورًا أنو مهما كانت الطبقة اليت ينظر إل
الضروري ألف تكوف تصوراهتا اعبماعية يقظة ووجداهنا أو شعورىا 
ابلتماسك الطبقي حاًدا ىو صعوبة اػبروج أو التزحزح عنها، فالطوائف 
الدينية واؽبيئات القومية واألحزاب السياسية ربس ابػبطر العظيم الذي 

ا أو ىبرجوف يتهدد كياهنا إذا تركت أبواهبا حرة مفتوحة للذين يدخلوهن
عليها، ولذلك فهي تسنت شروطًا ؼبن أراد أف يلتحق هبا كما أف الذي 
يتحولوف عنها يتعرضوف ألنواع من القصاص واالستهجاف قد يودايف أحيااًن 
ابغبياة الفردية، وم  ذلك هبب أف مبيز بُت حالة التحوؿ الفردي من فئة 

اعي الذي ىو انشقاؽ إٔب أخرى وىو ربوؿ قليل اػبطر وحالة التحوؿ اعبم
 ُب الصفوؼ كثَتًا ما يؤدي إٔب اكببلؿ أحد الشقُت.

وردبا كاف األمر ابلنسبة إٔب الطبقات أكثر حرًجا منو ُب حالة 
األحزاب واؽبيئات القومية ألف التحوؿ ُب الطبقات وخاصة إذا كاف صباعيًا 

لسل ينتج نتائج خطَتة جًدا ألنو يقلب األوضاع االجتماعية بقلبو للتس
الطبقي بُت الناس، فنحن نعقل بسهولة أف فئة من الناس هتجر وطًنا أو 
مذىًبا سياسًيا أو دينًيا فبل تتأثر لذلك طبيعة اعبماعة اؼبهجورة، ولكنا إذا 
تصوران حدوث ذلك ابستمرار ُب الطبقات فبلبد من التسليم فورًا أبف 

وبعبارة أخرى إٔب  ذلك يؤدي إٔب ؿبور فكرة الطبقات وإٔب اؼبساواة بيها،
ؿبو طبيعة اجملتم  الطبقي، حًقا عندما يرتف  شخص بفضل مزاايه ومواىبو 
من طبقة إٔب أخرى فإف ىذا االرتفاع ال يقلق اجملتم  بل يؤكد فيو معٌت 
التسلسل الطبقي إذ أف ذلك االرتفاع إمبا ىو جزاء وإنصاؼ، كذلك 

أخطائو ونقائصو  عندما يهبط شخص من طبقتو إٔب ما ىو دوهنا بسبب
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فإف ذلك جزاؤه الذي استحقو ُب نظر الطبقتُت مًعا: الطبقة اليت ىبط منها 
والطبقة اليت ىبط إليها، ُب اغبالتُت اؼبذكورتُت نرى ربواًل طبقًيا مشروًعا ُب 
نظر اجملتم  ألنو يقـو على أساس االستحقاؽ أو عدمو، ولكن يصبح 

ـ الناس للتحوؿ من طبقة إٔب أخرى األمر غَت مشروع إذا أخلى الطريق أما
صباعات وأفراًدا على غَت أساس اعبدارة، ىناؾ ُب الواق  عهود وبدث 
فيها مثل ذلك التحوؿ بكثرة ومن غَت رابط كعهود القبلقل االقتصادية 
واغبروب اليت يتسلل إابهنا كثَتوف من الطبقات الدنيا إٔب ما ىو أعلى 

لطبقات قد تنتج عنهما الثورات فيؤدي ذلك إٔب تذمر واضطراب ُب ا
 والفوضى االجتماعية، ولكن تلك العهود استثنائية وعارضة.

على أف اؼبسألة اليت نواجهها ُب ىذا الفصل أىوف حبًل من اؼبسألة 
السابقة فنحن إمبا نبحث عن اؼبدة اليت يقضيها فرد ما ُب طبقتو: ىل ىو 
يبقى فيها طواؿ حياتو أو ىو يتحوؿ عنها إٔب ما ىو أعلى وُب أي سن 
يتحوؿ وكم نسبة التحوؿ بُت الناس ُب كل طبقة؟ ىذه ىي اؼبسألة اليت 

موض  البحث ُب دراساتو االقتصادية اليت سبق  Simiandوضعها سيمياف 
واليت  Cours D’Economie Politiqueأف ربدثت عنها وعنواهنا 

 اعتمد عليها اآلف ألهنا تقـو على إحصاءات ٓب يعمل مثلها ُب مصر.

ُب اإلحصاءات الفرنسية يهتم أولوا الشأف دبعرفة توزي  الناس 
هن اؼبختلفة ُب كل عاـ، وقد استخلص سيمياف من حسب أعمارىم ُب اؼب

ابتداء من سن الثبلثُت أو األرب  »تلك اإلحصاءات النتائج القيمة اآلتية: 
والثبلثُت سنة يوجد ُب الزراعة مائة صاحب مزرعة ُب مقابل مائة عامل 
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وراعي، وتتغَت ىذه النسبة بسرعة م  تقدـ السن حبيث يصبح ُب اػبمس 
 ٓٓٔمزارع ُب مقابل  ٓٓ٘األرب  وستُت سنة من العمر واػبمسُت إٔب 

عامل زراعي، واألمر ُب التجارة أبطأ من ىذا ُب البداية ألننا قبد أكثر من 
مائة صاحب ذبارة ُب مقابل مائة مستخدـ ُب األربعُت إٔب األرب  واألربعُت 
من العمر، وعلى العكس من ذلك ُب الصناعة: فم  أف عدد أصحاب 

زداد كلما تقدمنا ُب السن فإننا قبد أف عددىم دوف األربعُت ُب الصناعة ي
مقابل مائة عامل ُب سن اػبمسُت إٔب األرب  واػبمسُت من العمر، وُب 
أواخر األعمار قبد على أحسن تقدير طبسُت صاحب عمل ُب مقابل مائة 

، واؼبفهـو ىنا يصاحب العمل كل من َأدار مؤسسة مهما صغرت «عامل
اص، ويقوؿ سيمياف ُب إيضاح ما تقدـ أنو بناء على تلك غبسابو اػب

مائة شخصي فبن التحقوا ابلعمل  ٜٔٓٔاإلحصاءات لو أخذان ُب عاـ 
الزراعي ومثلهم فبن التحقوا ابلعمل الصناعي فسنجد ُب إحصاءات 

% فقط من عماؿ الزراعة يقضوف أعمارىم كمأجورين ٓٔأف  ٕٜٔٔ
% فبن يظلوف دائًما عمااًل، فإذا ٓٗبينما قبد ُب الصناعة أكثر من 

أضفنا إٔب أولئك العماؿ طوائف أخرى فبن يعملوف ُب اؼبنازؿ وُب مهن 
غَت صناعية كاغبمالُت وغَتىم فسنجد أف من يقضوف حياهتم كعماؿ يزيد 

، ٜٔٓٔمن مائة شخص التحقوا ابلعمل ُب  ٕٜٔٔعامبًل ُب  ٙٙعن 
إف من مائة مستخدـ التحق أما فيما ىبتص ابؼبستخدمُت فيقوؿ سيمياف 

من مائة شخص التحقوا  ٕٜٔٔ% عاـ ٓٗيبقى  ٜٔٓٔابلتجارة عاـ 
، أما فيما ىبتص ابؼبستخدمُت فيقوؿ سيمياف إف من ٜٔٓٔابلعمل ُب 

ُب  ٕٜٔٔ% عاـ ٓٗيبقى  ٜٔٓٔمائة مستخدـ التحق ابلتجارة عاـ 
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رة العمل عينو أي كمستخدمُت، بينما يتحوؿ الباقوف إٔب أصحاب ذبا
 مستقلُت ُب دخلهم.

وعلى ىذا فيكوف عدد الذين يقضوف حياهتم كعماؿ مأجورين ُب 
الصناعة ستة أضعاؼ أمثاؽبم من عماؿ الزراعة، وما يقرب من الضعف 
ابلنسبة للمستخدمُت الذين يقضوف حياهتم كمأجورين عند التجار، تلك 

ؼبختلفة أو نتائج ىامة جًدا يتضح منها متوسط مدة اإلقامة ُب الطبقات ا
بعبارة أخرى نسبة الذين تتاح ؽبم الفرصة لئلفبلت من طبقاهتم ونسبة 
الذين يبقوف فيها طيلة حياهتم ُب قطر كفرنسا، وقد ال ىبتلف األمر كثَتًا 
عن ىذا ُب األقطار األخرى، ونبلحظ أنو ردبا كاف شعور الكثرة من العماؿ 

باعث األكرب على حدة أبهنم ابقوف ُب طبقتهم مدى حياهتم كلها ىو ال
وجداهنم الطبقي أي على تكوينهم لطبقة ذات تصورات متميزة 

 ابحتجاجاهتا ومطالبها.

نستطي  اآلف أف نكوف فكرة عن العقبات اليت تعًتض العامل فتمنعو 
إابف الفًتة النشطة اؼبربوكة من حياتو من االنصراؼ عن العمل الذي يؤجر 

ُيبلحظ بصفة عامة أف العامل ُب شرخ  عليو إٔب مهنة يستقل فيها بدخلو:
شبابو سواء أكاف يعيش دبفرده أو م  أسرتو الناشئة فإنو إمبا يتكسب أجًرا 
ال أبس بو وكثَتًا ما يفوؽ حاجاتو الضرورية: فهو ُب عنفواف قوتو، كثَت 
الدأب واإلنتاج، قليل اؼبصاريف، ولكن كر السنُت يزيد ُب عدد أوالده 

ُب آف واحد، وم  أنو قد يكوف ال يزاؿ قادرًا على وُب سنهم وحاجاهتم 
الدأب والنشاط إال أنو يصبح حينئذ من الوجهة االقتصادية مرىًقا غاية 
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اإلرىاؽ ألف أجره ال يتصاعد بنسبة أوالده وتكاليفهم، ٍب وبدث بعد ذلك 
تغَت مادي ُب صاغبو عندما يكرب أوالده ويستقلوف عنو ُب الكسب، ولكن 

دىور مستمر ُب قواه البدنية وُب قدرتو على تغيَت عملو  يصاحب ذلك ت
كأجَت بعمل آخر يكوف فيو مستقبًل وصاحب عمل، وينتهي على ىذا 
النحو ابلشيخوخة اليت يعتمد فيها على ما ادخره طواؿ حياتو وعلى 
مساعدة أوالده وبذلك ينتهي أيًضا ابلطبقة اليت بدأ حياتو فيها فيكوف 

لها ُب طبقتو، ىذا ىو ما يفسر لنا نتائج بذلك قد قضى حياتو ك
إحصاءات سيمياف فيما ىبتص ابلنسبة اؼبرتفعة للعماؿ الذين ال يفلت إال 
القليل منهم من إمضاء حياهتم صبيًعا كمأجورين غَت مستقلُت عن أصحاب 

 العمل.

أما الربجوازية فقد رأينا أهنا ال سبثل إال جزًءا طفيًفا جًدا من األمة 
جهة أخرى ُب إحصاءات سيمياف أف كثَتًا من أفراد الطبقات  ورأينا من

األخرى يرتفعوف إٔب االستقبلؿ ُب دخلهم وأعماؽبم فيما بُت اػبمس 
وعشرين سنة من العمر واػبمس واألربعُت أو اػبمسُت، ومعٌت ذلك أف 
الطبقة الربجوازية إمبا يتجدد أعضاؤىا ُب السن اليت يكوف فيها اإلنساف ُب 

وأوج نشاطو ويكوف ىذا التجديد على حساب الطبقات األقل  رجولتو
شأاًن، وال شك أف الربجوازية تفقد ُب الوقت عينو بعض أفرادىا ؼبا يصيبونو 
من فشل مادي وأديب ُب حياهتم ولكنهم كثَتًا ما وبتفظوف م  ذلك 
بطبقتهم األصلية، على كل حاؿ تفقد الطبقة الربجوازية بعض أعضائها 

َتىم، وردبا ال توجد طبقة وبدث فيها ذبدد كلي بعد بضعة وتتجدد بغ
أجياؿ إال طبقة الربجوازية بسبب تداوؿ األمواؿ واختبلؼ أوجو كسبها 
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واستغبلؽبا م  تقدـ اغبضارة، وينبو سيمياف إٔب أنو من اؼبشاىد اآلف أف  
كثَتًا من الربجوازية بل ومن أعبلـ مكانة فيها ٓب يولدوا ُب أحضاف طبقتهم 
الربجوازية بل صعدوا إليها بسرعة بعد أف ولدوا ُب طبقات أقل شأاًن، 
فمعظم الثروات الكبَتة ُب الببلد اغبديثة كأمريكا بل وُب ببلدان القديبة ال 
ترج  ألكثر من جيلُت أو ثبلثة وإًذا فنحن ىنا إبزاء طبقة ُب حركة 

كوف مستمرة أي يكثر الدخوؿ واػبروج منها ُب حياة جيل واحد ويت
أكثرىا من الداخلُت إليها ال من اؼبولودين فيها وعلى ذلك فمدة اإلقامة 
فيها كثَتًا ما ال تبدأ م  اؼبيبلد وإمبا ُب صدر الرجولة والسن اؼبتأخرة أي 
ُب الفًتة اليت يبلغ فيها نشاط الناس أوجو ومنتها، وردبا كاف ىذا عينو ىو 

ر ردبا كاف قباح بعض الذي يزيد من حدة وجداف أعضائها، دبعٌت آخ
الناس ُب سن نشاطهم ورجولتهم أي ُب فًتة معينة من حياهتم ىو سر 
اإلحساس القوي بُت أعضائها بكياهنم الطبقي اؼبمتاز ؼبا ُب ذلك من 
الشعور ابلتشريف والقدرة اؼبالية واالعتزاز ابالنسبلخ والتميز عن الكثرة 

 من الناس.

حدة وجداف ىؤالء ال تقـو  بقيت طبقة متوسطي اغباؿ، ال شك أف
على شعورىم أبهنم صفوة اجملتم  كالربجوازيُت أو على شعورىم أبهنم  
كثَتوف كالعماؿ، ألف تلك الطبقة دوف غَتىا ىي اليت تتسم بسمات عدـ 
االستقرار والقلق اؼبتصل إذ تتجاذهبا وتتقاظبها: من جهة الطبقة الربجوازية 

طوة، ولرجائها إبمكاف االنضماـ إليها، ألهنا تتعلق هبا ؽبذه الطبقة من س
ومن جهة أخرى الطبقة العمالية لقرهبا منها ُب كثَت من اعبوانب وُب كثَت 
من العهود من انحية الكسب، على أهنا ُب اغبقيقة أقرب إٔب الطبقة األؤب 
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ألهنا مكملة ؽبا من حيث القياـ ابلوظائف كما بيناه ُب غَت ىذا اؼبكاف 
هنا سبد تلك الطبقة ابلعناصر اعبديدة فيها، وىذا ما يؤيد ( وألٕٕ)انظر: 

تصوران للطبقات أبهنا ال تقـو على األوضاع االقتصادية، بقدر ما تقـو 
على الشعور العميق أبف ما يؤديو أفراد طبقة من الطبقات يقرب أو يبعد 
عن القيمة األؤب ُب اجملتم ، وال شك أف أداء اعبانب الفٍت ُب الوظائف 

و ما يقرب الطبقة الوسطى من الربجوازية ويزيد فيها الشعور أبنبيتها من ى
 الوجهة االجتماعية.

(ٕٙ)  

بينت كيف زبتلف التصورات الطبقية شدة وضعًفا ابختبلؼ مدى 
الطبقة وأيًضا ابختبلؼ مدة اإلقامة فيها، وأود اآلف أف أبُت كيف أف حدة 

الذي تلجأ إليو الطبقات  الوجداف الطبقي تتوقف أيًضأ على أنواع التنظيم
ُب داخلها، والتنظيم الذي نشَت إليو ىو ُب آف واحد نتيجة لوجداف طبقي 
يبلغ نوًعا من اغبدة، وسبب ُب زايدة حدة ذلك الوجداف، لقد زبَتت لفظ 

ٍب على معٌت آخر « اؽبيئة»ألدؿ بو على ما يفهم عادة من لفظ « التنظيم»
اتفاؽ اإلرادات والرغبات ُب االنتظاـ ُب ال يعنيو اللفظ األخَت، وأقصد بو 

ىيئات ؽبا قوانينها وقواعدىا وطرقها اػباصة هبا ُب التعبَت دبختلف األفعاؿ 
 واألعماؿ عن تصوراهتا اعبماعية اؼبميزة ؽبا.

ال شك أنو توجد ُب كل اجملتمعات تنظيمات سياسية واقتصادية 
ثل تلك اؽبيئات، وإمبا وتشريعية وحربية وغَت ذلك، ولكننا ال نعٍت ىنا م
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نعٍت ؾبموعات من القوانُت اليت تنتظم فريًقا من الناس من حيث ىم 
يؤلفوف طبقة من الطبقات، وليس من الضروري أف تكوف تلك القوانُت 
ذات صبغة رظبية أي تشرعها اغبكومة وتعًتؼ هبا الدولة السياسية، وإمبا 

أف يربزوا التئامهم ُب طبقة يكفي فيها أف تكوف صادرة عن إرادة األفراد ُب 
متميزة وانتساهبم إٔب وجداف طبقي واحد، وإًذا فتلك قوانُت تنشأ من تلقاء 
نفسها وتكوف أقرب إٔب العرؼ وللعادات، حًقا لقد قيل إنو ال توجد 
فوارؽ حقيقية بُت ىذه القوانُت العرفية وغَتىا من القوانُت اليت تسنها 

ئق ىامة عن اغبركة العمالية ُب فرنسا الدولة: ففي كتاب قيم يتضمن واث
 La Coutume Ouvriére« العرؼ العماؿ»وعنوانو  ٖٜٔٔظهر عاـ 

إف القوانُت النقابية اليت  Maxime Leroyيقوؿ مؤلفو ماكسيم لوروا 
تدعو إليها النقاابت العمالية هبب ف تعترب كقوانُت حقيقية رظبية، وكبن 

تقدان غَت ذلك وذىبنا إٔب أنو ال قانوف نصبح ضحية للتقاليد البالية لو اع
إال ما يشرعو ؾبلس النواب وما يسلم الناس صبيًعا بو، ذلك ألنو يوجد ُب 
داخل اؽبيئات االجتماعية اؼبختلفة بل وُب داخل اجملتم  األكرب الذي 
يضم تلك اؽبيئات أنواع من القواعد العرفية وأساليب من العادات ؽبا قيمة 

وقوهتا ونفوذىا ويبكن أف تصاغ مثلها ُب نصوص  القوانُت الرظبية
ال يعًتؼ »موضوعية، ٍب ىو يذكر بعد ذلك نصوص العرؼ النقايب ومنها: 

، ومنها أيًضا ما «ابإِلضراب إال إذا عرض أمره على الغرفة النقابية وأقرتو
يتعلق أبصحاب األعماؿ ابعتبارىم خاضعُت للقوانُت النقابية كالقانوف 

احب عمل يستغٍت عن عامل ويسبب لو البطالة من غَت كل ص»اآلٌب: 
 «.وجو فإنو يعرض نفسو ػبلو مؤسستو من عماؽبا
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ولكن هبب أال تضللنا مثل تلك اآلراء ألننا نعتقد أنو يوجد م  كل 
ذلك فارؽ بُت القوانُت اليت تصدر عن السلطات العامة وتطبق على 

أشبو شيء بنظم اؽبيئات الدينية اجملتم  حبذافَته والقوانُت النقابية اليت ىي 
أو الصوفية أو اغبزبية أي اليت ال تنطبق إال على فريق من الناس دوف 
غَتىم من أفراد اجملتم ، وم  أف ىذا النوع األخَت من القوانُت يبدو أقل 
سلطااًن من النوع األوؿ إال أنو ال يقل عنو أنبية من وجهة نظر علم 

تلك القوانُت تعبَت طبيعي وتلقائي إلرادة  االجتماع، ومصدر أنبيتو ىو أف
 مشًتكة بُت أفراد، أي تعبَت ؼبا يبكن أف نسميو وجداهنم الطبقي.

وكبن سندرس ىذا التعبَت أواًل عند العماؿ ألف طبقة العماؿ تنسلخ 
انسبلًخا متميًزا عن غَتنبا من الطبقات اغبديثة وألهنا عرفت أكثر من 

مها ويعرب عن كياهنا الطبقي وعن وسائلها غَتىا كيف تبتدع تنظيًما يض
 العملية اليت تذود هبا عن ىذا الكياف.

وؼبا كانت ىذه الطبقة أسبق وجوًدا ُب أورواب منها ُب مصر فمن 
األصوب أف نتتب  تنظيمها ُب القارة األوروبية وُب قطر تربطنا بو رابطة 

نسية بقانوف صدر اؼبعرفة بقوانينو كالقطر الفرنسي، لقد ألغت الثورة الفر 
كل اؽبيئات أو االربادات   Chapelierيعرؼ بقانوف شابليو  ٜٔٚٔعاـ 

اؼبهنية عمالية كانت أو غَت عمالية، وحرمت كل ائتبلؼ بُت أفراد ما 
خارج نطاؽ القوانُت العامة للدولة حبيث أصبحت األمة وحدة اجتماعية 

ؿ مًعا كما مشل غَت منقسمة، وقد مشل ذلك التحرًن أصحاب العمل والعما
االئتبلفات الدائمة كالنقاابت، واؼبؤقتة كاليت كانت ربدث بقصد إعداد 
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اإلضراابت والقياـ هبا وامدادىا ابؼباؿ واهنائها عند اغباجة، وىذا ما عرؼ 
فلم يكن للعماؿ واغبالة  droits de coalitionآنئذ حبقوؽ االئتبلؼ 

كانت اإلضراابت تعترب ىذه حق ُب االئتبلؼ على أي وجو من الوجوه و 
 أمًرا غَت شرعي.

، بيد أنو  ٗٙٛٔوٓب يعًتؼ التشري  الفرنسي حبق االئتبلؼ إال عاـ 
كاف وبـر م  ذلك االئتبلفات الدائمة وال يقر إال االئتبلفات اؼبؤقتة 
بقصد إعبلف اإلضراب عن العمل، ونتج عن ىذا أف اإلضراابت ٓب تكن 

دائمة تستطي  أف ربدد موضعها قبل  توجهها وسبوهنا ىيئات أو تنظيمات
وقوعها، وسبوهنا إف طالت، وذبٍت شبارىا للقائمُت هبا عند االنتهاء، وؽبذا 
فإنو كثَتًا ما صادؼ اإلضراب الفشل واعتربه الناس أمًرا ىبل ابلنظاـ 

 وهبب أف وبارب.

ولكن مهما يكن اعًتاض الناس على مثل ىذه اغبركات الصاخبة 
عرب فيها العماؿ ُب بعض األكباء وُب بعض العهود عن  اليت ىي أوؿ صورة

وجداهنم الطبقي وما رسب فيو من تصورات ونزعات فإنو يبدو أف تلك 
 اغبركات ضرورة من ضرورات النظم االقتصادية اغبديثة.

وفبا يُؤيد ىذا الرأي إحصاء اإلضراابت إذا قسمناىا إٔب إضراابت 
ا، حًقا لقد فشل الكثَت منها ولكن أنتجت نتيجتها وإضراابت ٓب تنتج شيئً 

الذي قبح ىو أوَب عدًدا، ويتضح من ذلك أف ربسن حالة العماؿ 
وتقدمهم ونبا أمراف واقعاف ومشاىداف منذ منتصف القرف التاس  عشر 
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إٔب اليـو ٓب وبداث من تلقاء نفسيهما وإمبا حداث بعد آتلب وصراع، دبعٌت 
عملهم إال بعد أف ساروا على آخر ٓب ترتف  أجورىم أو تتحسن ظروؼ 

جسور من اإلضراابت، فتنبو العماؿ فورًا إٔب الوظيفة اؽبامة لئلضراب ُب 
حياهتم االجتماعية فعمدوا منذ الثلث األخَت من القرف اؼباضي إٔب خلق 
ىيئة تقـو بتلك الوظيفة وتشرؼ على تنظيمها، وكثَتًا ما أكد علماء 

، وىا كبن اآلف أماـ ىذه اغبقيقة إذ البيولوجيا أف الوظيفة زبلق العضو
اليت ىي « النقابة»يبكننا ىنا أف نقوؿ أنو قد ًب للعماؿ أخَتًا أف يؤسسوا 

العضو الذي يؤدي تلك الوظيفة اغبيوية غبياهتم: فبمقتضى القانوف الذي 
والذي ظهر عاـ  Waldeck-Rousseanعرؼ بقانوف فالدؾ وروسو 

أيًضا اغبق ُب أتسيس اربادات أصبح للعماؿ وأصحاب العمل  ٗٛٛٔ
للدفاع عن مصاّب كل طرؼ من الطرفُت  –وليست مؤقتة  –دائمة 

اؼبتسارعُت، وتلك االربادات اليت سنرى فيما يلي أنبيتها وما يبكن أف 
يقاؿ عنها تشمل صبعيات لئلنتاج، وأخرى لبلستهبلؾ، وغَتىا للمساعدة 

 أف أكثرىا داللة على حقيقة اؼبالية ولعقد القروض، وللًتفيو وغَت ذلك إال
النزعات العمالية وتعبَتًا عن وجداهنم الطبقي ىي االربادات النقابية 

Associations Syndicales. 

كيف نعرؼ النقابة؟ مؤلفاف إقبليزايف سبقت اإلشارة إليهما ونبا 
 The industrialبياتريس وسدين وب ُب مؤلف رائ  حًقا عنوانو 

Democracy  :ف النقابة ارباد مهٍت بُت العماؿ الغرض منو إ»يقوالف
قد يبدو أف ىذا الغرض « احملافظة على أحواؽبم وربسُت تلك األحواؿ

أكثر تواضًعا من الواق  وال يطابق ما تدعيو لنفسها بعض النقاابت من 
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واجبات، إذ ال شك أف اغبركات العمالية النقابية تبطن آراء وأغراًضا 
نا م  اؼبؤلفُت اؼبذكورين إٔب أف الغرض ؿبافظة أخرى، ذلك ألننا لو ذىب

وربسُت فحسب، فإننا نكوف قد فرضنا أف النقابة تعمل على أف يبقى 
العامل عامبًل أي على أف يظل دائًما ُب مركز األجَت فحسب بيد أف األمر 
قد يكوف غَت ذلك كما يتضح لنا من التيارات الفكرية اؼبختلفة اليت ذبتاح 

كالنزعات الفوضوية والشيوعية واالشًتاكية وما شاكلها من تلك النقاابت  
الفلسفات العملية اليت ال تقف عند حد احملافظة والتحسُت وإمبا تصبو إٔب 
خلق ؾبتم  جديد على أسس اقتصادية جديدة ىبتلف ابؼبرة عن ؾبتمعنا 
اغباضر، وإًذا فهناؾ بوف شاس  بُت احملافظة والتحسُت اللذين يبكن 

ُب نطاؽ اجملتم  اغباضر وُب حدود أوضاعو االقتصادية وبُت  إدخاؽبما
إهباد ؾبتم  جديد مبتكر ال أثر لؤلوضاع القديبة فيو ألنو انقبلب كلي من 

 طرؼ إٔب طرؼ مضاد.

قبل اغبرب العاؼبية األؤب قبد ُب فرنسا صراًعا بُت نزعتُت: أوالنبا 
 Pataudوابتو  Pougetيو النزعة النقابية الثورية اليت اندى هبا أمثاؿ بوج

أنظار ُب »مؤلف  Georges Sorelوتزعمتها فلسفة جورج سوريل 
وىو كتاب أعلن فيو أف  Reflexions sur la violence« العنف

اإلصبلحات اعبزئية ال قيمة ؽبا ألف أصحاب األعماؿ ال يتنازلوف إال عن 
عطوه أقل ما يبكن التنازؿ عنو من حقوقهم وألهنم يسلبوف بيد ما أ

ابألخرى، كما يذىب إٔب أف الغرض من اغبركة النقابية إمبا ىو خلق حالة 
توتر دائم بُت صفوؼ العماؿ أي حالة ربمس وتعصب تصلح ألف تكوف 
أرًضا خصبة إلنبات أسطورة ىائلة كأسطورة الثورة العاؼبية أو اإلضراب 
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زرىم ويسَت العاـ وعدـ التعاوف هنائًيا م  أصحاب العمل واجملتم  الذي يؤا
 على غرارىم.

وتلك أفكار حربية وحاالت ديناميكية أي ابعثة على نشاط وجداين 
وقاد ينزع إٔب خلق ؾبتم  جديد، وإٔب جانب تلك النزعة كانت توجد 
أخرى أكثر تواضًعا وأرغب أخًذا ابإلصبلح اؼبتدرج ُب حدود األوضاع 

إمبا ينحصر غرضها ُب القائمة فعبًل، وقد ذىبت ىذه النزعة إٔب أف النقابة 
الصراع يوًما بعد يـو ُب سبيل زايدة األجور وإنقاص ساعات العمل 
وربسُت الظروؼ الصحية وغَتىا، وقد ًتبعت النزعتاف مبونبا ُب فًتة ما 

بصفة خاصة، وأخرانبا  Thorezeبُت اغبربُت: أوؽبما ربت زعامة توريز 
( والراديكإب Leon Blumبزعامة اغبزبُت االشًتاكي )ليوف بلـو 

 (.Herriotاالشًتاكي )ىريو 

وإذف فُيمكن أف نض  ُب مقابل التصور اإلصبلحي للنقاابت التصور 
الثوري الذي يذىب إٔب أف النقاابت البد ؽبا ُب يـو ما من أف تقـو إبدارة 
اؼبؤسسات الصناعية أي أف العماؿ البد ؽبم من أف يسيطروا على الصناعة 

نفسو، وكبن دوف أف نتعرض ابلقدح فيما ؼبثل ىذه  وأف أمكن على اجملتم 
النزعة من خطر وما فيها من نظرات ذات مرمى بعيد يتجاوز حدود العصر 
الذي نعيش فيو هبب علينا أف نلـز جانب الوقائ  اؼبشاىدة ُب الكثرة من 
النقاابت اليت تضم اعبانب األكرب من العماؿ ُب الوقت اغباضر واليت 

كن أف نسميو العامل النموذجي اغبديث فهذه النقاابت نتسب إليها من يب
تكتفي ُب الواق  حبد معقوؿ من األغراض اإلصبلحية ُب نطاؽ اجملتم  



 264 

القائم، وىذا ما هبعل تعريف بيانريس وسدين وب للنقابة تعريًفا صحيًحا 
 مقبواًل.

حقيقة لقد استطاعت بعض النقاابت ُب بعض العهود والبلداف أف 
اـ إدارة اؼبؤسسات الصناعية بل اإلدارة اغبكومية أيًضا، وقد تصل إٔب زم

حدث ىذا مثبًل ُب إيطاليا ؼبدة أشهر بعد اغبرب العاؼبية األؤب، كما 
حدث ُب االرباد السوفييت إٔب اآلف، ولكن تلك ذبربة استثنائية ال يبكن 
ما القياس عليها ألهنا امتزجت أبغراض سياسية ٓب تنبت ُب ؿبيط العماؿ، أ

ُب أؼبانيا فقد صدر فيها ُب عهدىا اعبمهور قانوف يبنح النقاابت حىت 
اإلشراؼ على اؼبعامل، غَت أف النقاابت أظهرت شيًئا كثَتًا من التحفظ ُب 
قبوؿ ىذا اغبق وكذلك الشأف ُب إقبلًتا حيث ظهرت اغبركة اؼبتطرفة 

لصناعي واليت كانت ترمي إٔب وض  اإلنتاج ا« Guildes»اؼبعروفة ابسم 
وىم الفريق  Trade-Unionsُب أيدي العماؿ فبثلُت ُب نقاابهتم ولكن الػ 

األعظم من العماؿ عارضوا بقوة تلك األغراض، واألمر ُب فرنسا ال 
ىبتلف عن ىذا ألف بعض النقاابت اليت طالبت حبق اإلشراؼ على اإلنتاج 

بلحات ٓب ذبد من الكثرة إال أعراًضا عن ىذا اغبق واكتفاء بطلب إص
 معقولة، كل ىذا يؤيد التعريف اؼبشار إليو.

ومهما يكن من أمر تعريف النقابة فإف الثابت لدنيا أهنا أصبحت 
بعد ثبلثة أرابع قرف الصورة اغبية لكياف الطبقة العمالية والعضو اؼبعرب عن 
شدة تصوراهتا اعبماعية ووجداهنا اعبماعي تعبَتًا ماداًي أي عملًيا إذ يبكنها 

ي وقت أف تدعو إٔب الكف عن العمل وتض  االتفاقات وربسم النزاع  ُب أ
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كما لو كانت حكومة داخل اغبكومة، وىذا منتهي ما يصل إليو الوجداف 
 الطبقي من اغبدة عن طريق التنظيم النقايب.

رجل من الذين لعبوا دورًا ىاًما ُب بداية اغبركات النقابية ُب القرف 
« بورصة العمل»ًتدد اظبو إٔب اآلف ألنو أسس اؼباضي ُب فرنسا وال يزاؿ ي
Bourse du Travail  وأعٍت بو فرديناند بلوتييوFerdinaud Pel’

outier  :توجد أوؿ كل شيء »يصف ُب العبارة اآلتية التنظيم النقايب
النقابة احمللية اليت تصدر عنها قرارات عماؿ صناعة ؿبلية، ٍب توجد إٔب 

اابت الذي يشرؼ على صناعة واحدة أو جانبها: من جهة ارباد النق
صناعات متشاهبة ُب منطقة من اؼبناطق، ومن جهة أخرى نقابة ذبم  صبي  
الصناعات وتوحدىا ُب منطقة معينة فيما يسمى ببورصة العمل اإلقليمية، 
ويوجد أخَتًا االرباد العاـ للعمل وىو الذي يتألف من صبي  اربادات 

ويتضح من ىذا أنو يوجد نوعاف من  ،«النقاابت ومن بورصات العمل
التنظيم النقايب أحدنبا ؿبلي والغرض منو التئاـ العماؿ موضعًيا، وآخرنبا 
عاـ والغرض من التئاـ العماؿ ُب صبي  القطر ُب جبهة واحدة، وىذا ما 
يفسر لنا الشعور ابلوحدة اليت تسود الطبقة العمالية ُب الوقت اغباضر ُب 

على أف ذلك الشعور العمإب ابلوحدة ردبا يكوف  داخل قطر من األقطار،
قد تعدى اآلف حدود األقطار حبيث تبدو الطبقة العمالية طبقة عاؼبية كما 
يتضح ذلك من مكتب العمل الدوٕب لذي كاف ملحًقا بعصبة األمم والذي 

 أغبق اآلف هبيئة األمم اؼبتحدة.
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تيجة ُب التنظيم وهبب االعتقاد أبف العماؿ ٓب يصلوا إٔب مثل ىذه الن
دفعة واحدة ومن غَت مشقة، فإذا نظران إٔب ًتريخ االرباد العمإب اإلقبليزي 

Trade Unions   فسنبلحظ أنو قد بذلت أواًل جهود ُب توحيد صبي
اؼبهن اؼبتشاهبة ُب نقابة واحدة، أو بعبارة أخرى ُب توزي  اؼبهن اؼبختلفة إٔب 

ة توحيد تلك النقاابت: فرأى نقاابت ـبتلفة، ٍب جاءت بعد ذلك مرحل
ابدئ ذي بدء أف تذاب النقاابت كلها ُب نقابة واحدة زبتفي فيها صبي  

، الذي amalgamation« االلتحاـ»الفروؽ بينها وىذا ما عرؼ بنظاـ 
عدؿ عنو ؼبقاومة بعض النقاابت القوية اليت رأت أف ربتفظ ابستقبلؽبا، 

« االئتبلؼ»قبلؿ ىو نظاـ وأحل ؿبلو نظاـ مبتكر ال يبس ذلك االست
Fédération  وتلك ىي الصورة األخَتة اليت ازبذىا التنظيم النقايب ُب

 القارة األوروبية.

ليس من أغراضنا التوس  ُب تفاصيل ىذا التنظيم إذ يكفينا عند 
توجيهنا االنتباه إٔب التنظيم النقايب عند العماؿ أف نبلحظ أنو ازبذ فورًا 

توحيد والتماسك بينهم تبدأ من النقابة اؼبوضعية اليت صورًا متعاقبة من ال
تضم عماؿ مهنة واحدة ُب إقليم معُت إٔب االرباد العاـ للعمل ُب داخل 
القطر أو إٔب اؽبيئة العاؼبية للعمل، وُب ىذا تتلخص يقظة الوجداف الطبقي 
 للعماؿ تلك اليقظة اليت ذبعل منهم ما يشبو األمة ُب داخل األمة أو األمة
اؼبشًتكة بُت األمم، وتلك نتيجة ستزداد وضوًحا ُب دراسة قادمة نتعرض 
فيها لنوع العمل الذي يؤديو ذلك العضو اؼبسمى النقابة ونبُت فيها أيًضا 
ؼباذا ىبص التنظيم النقايب الطبقة العمالية وحدىا وال يوجد عند الطبقات 

 األخرى إال على كبو ضعيف.
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(ٕٚ)  

النقايب من خارجو والحظنا أف البذرة األؤب لقد تناولنا التنظيم 
للنقابة ىي اؼبهنة أي التئاـ العماؿ موضعًيا حسب مهنهم وصناعاهتم 
اؼبختلفة، وقد كاف يبكن أف يؤدي ىذا االلتفاؼ حوؿ اؼبهنة إٔب نقاابت 
ذات صبغة مهنية أي فنية ال اجتماعية، ولكن الواق  اختلف عن ذلك 

تلك النقاابت وذبعل التصورات اعبماعية اليت  ألف ىناؾ روًحا أخرى تسود
تسَتىا تصورات اجتماعية، كل معاين الكلمة ألهنا تصورات تتعدى حدود 

 اؼبهنة الضيقة وتصدر عنها أعماؿ ىامة ىي وظيفة النقابة.

ما ىي تلك األعماؿ؟ قلنا إهنا ؿبافظة على حاؿ العماؿ وربسُت لو، 
فصل سابق أف العماؿ إمبا يقوموف  ولكن ما ىو ذلك اغباؿ؟ لقد بينا ُب

أبعماؿ مادية، وأهنم جزاء أعماؽبم تلك إمبا يؤجروف أجورًا نقدية، وأف تلك 
األجور إمبا توَب على أساس تعاقد فردي بُت العامل وصاحب العمل 

« األجور»حسب سعر متعارؼ ُب سوؽ العماؿ، لنوجو انتباىنا ىنا إٔب 
ما نعنيو حباؿ العماؿ وألهنا أيًضا ىي  ألهنا ىي اليت ربدد ُب أغلب الظن

 اليت تعٍت هبا النقاابت قبل كل شيء ولنتذكر دائًما أهنا تعقد بُت فردين.

ذلك التعاقد الفردي حالة جديدة نسبًيا ٓب تكن معروفة ُب نظم 
فيما قبل الثورة الفرنسية، فقد كانت  Corporationsالطوائف اؼبهنية 

ُب العصور  Compagrons« رفاًقا»يناىم مكافآت العماؿ أو الذين أظب
الوسطى ربدد وفًقا لتقاليد تغلب عليها روح االتفاؽ بُت أصحاب األعماؿ 
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من جهة وعماؿ اؼبدينة صبيًعا فبثلُت ُب طوائفهم النقابية من جهة أخرى، 
فلم يكن ىناؾ واغبالة ىذه تفضيل أو إيثار ؼبصاّب أصحاب العمل أو 

الثورة على ىذه التقاليد أو النظم ألهنا أرادت ؼبصاّب العماؿ، وقد قضت 
أف تقضي على كل ما يؤدي إٔب انشعاب اجملتم  األكرب إٔب فئات أو 
طوائف فأصبح العماؿ وأصحاب العمل من وجهة نظر القانوف البحتة 
سواء بسواء ىباء منثورًا كغَتىم من أفراد اجملتم  أي متساوين ُب أهنم ال 

ة أو ما يشبهها، ولكن ىل كانت ىذه اؼبساواة تنتظمهم تنظيمات نقابي
 حقيقية وىل ىي تطابق الواق ؟

لننظر أواًل إٔب أصحاب العمل: ىم ابلتأكيد قليلوف وماليوف، لذلك 
ىم قادروف على أف ىبصوا أنفسهم دبكاتب خصوصية ويستطيعوف أكثر 
من العماؿ استخداـ طرؽ اؼبواصبلت اؼبختلفة لبلتصاؿ بعضهم ببعض 

يد والتليفوف والتلغراؼ والسيارة( وتضطرىم طبيعة أعماؽبم إٔب أف )الرب 
هبتمعوا بعضهم ببعض ؼبشاورات مالية وفنية تسمح ُب الوقت عينو 
دبشاورات خارج حدود اؼباؿ واؼبسائل الفنية كأف يتبادلوا الرأي ُب ربديد 
 األجور أو ُب بذؿ نفوذىم لدى الساعات العامة إلحباط تدابَت العماؿ أو
غَت ذلك، حًقا لقد ُحـر عليهم حق التجم  أو االنتظاـ ُب ىيئة كالعماؿ 
سواء بسواء، ولكنهم م  ذلك يبارسوف عملًيا ىذا اغبق ُب ظروؼ أكثر 
راحة إذ ليس ىناؾ ما يبنعهم عملًيا من االتفاؽ على تعطيل العمل للقضاء 

اؿ نفوًذا بُت على مقاومة العماؿ أو أف يرشدوا رجاؿ اإلدارة إٔب أكثر العم
أقراهنم وذلك إللقاء القبض عليهم، أيس يبدو إًذا أف أصحاب العمل ال 

 يتساووف م  العماؿ ُب إمكاف التجم  والتشاور رغم القانوف؟
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من جهة أخرى هبب أال ننسى أف أصحاب األعماؿ ينتسبوف إٔب 
ة، تلك األوساط الربجوازية اليت قلنا إهنا ربيا حياة اجتماعية ابلغة القو 

لذلك عندما يتقدـ صاحب عمل ليعقد تعاقًدا م  عامل من العماؿ فهو 
ال يتقدـ بصفتو الفردية فحسب، بل ىو يعتمد على الوسط الذي ينتمي 
إليو، أي يستوحي آراءه وتصوراتو وأخبلقو الطبقية، وعندما يطلب إٔب 

ور فإنو عمالو زايدة ُب اإلنتاج أو عندما يعارض مطالبتهم إايه ُب زايدة األج
يصدر ُب أقوالو عن اعتقاد يسود األوساط الربجوازية ىو أف العماؿ إمبا 
ربركهم دائًما عاطفة األاننية تلك العاطفة اليت أظبتها مداـ ده سفنييو كما 

أو اليت يسميها بعض رجاؿ الدولة « الشراىة»ذكران ُب فصل سابق 
دخل اؼبصن  وإذف فيمكن القوؿ أف الروح اليت ت«. اؼبادية الوقحة»

وتتسرب إٔب اؼبكتب الذي توق  فيو العقود بُت صاحب العمل والعامل 
ليست روح صاحب عمل منفرد وإمبا ىي روح طبقة أبكملها أي تصورات 

 صباعة ال فرد.

واألمر على خبلؼ ذلك ابلنسبة للعماؿ فيما قبل العهد لنقايب 
التجم  م  الذي نتحدث عنو ىنا: إذ ٓب يكن للعامل حىت اإلضراب أو 

غَته فكاف بذلك يتقدـ منفرًدا ووحيًدا إٔب صاحب العمل، حًقا لقد كاف 
يبكنو أف هبتم  بشرذمة قليلة من إضرابو اجتماًعا سراًي وخفية عن أعُت 
رجاؿ الشرطة، ولكن ال تكفي شرذمة قليلة وإمبا ؾبموع العماؿ صبيًعا 

عر العامل اؼبنفرد أبنو لتكوين رأي عاـ يبلغ من القوة مبلًغا كافًيا ألف يش
يستند إٔب صباعة موحدة الصفوؼ، وهبب أف نبلحظ كذلك أف الشرذمات 
القليلة يبكن أف يشتت مشلها أ وأف سبن  حدوثها اإلدارة اغبكومية، بينما 
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االجتماعات العلنية اؼبطابقة للقانوف حوؿ اؼبائدة اػبضراء اليت يبكن أف 
ر ُب أعماؽبم الفنية واليت ردبا يقـو هبا أصحاب األعماؿ حبجة التشاو 

 تناولت مصاّب عماؽبم ال سبيل إٔب منعها أو التدخل فيها.

ىذا ومن جهة أخرى ينتسب العامل إٔب تلك األوساط االجتماعية 
(: ففي خارج معملو توجد ٜٔاؼبتفككة اليت ربدثنا عنها )انظر الفقرة 

ربجوازية إذ ينشأوف أسرتو اليت ال يصل الًتابط بُت أعضائها مبلغو عند ال
على األثرة للذات بسبب ضعف موارد العيش ُب حُت ينشأ الربجوازيوف ُب 
جو من اإليثار واغبنو والتضحية العائلية، كذلك توجد ابلنسبة إٔب العامل 
أوساط نصف اجتماعية كالشارع الذي زبتلط اغبياة فيو حبياة أسرتو على 

ظاىًرا وظاىرىا ىو الباطن، النحو الذي بيناه حبيث يصبح ابطن أسرتو 
وابعبملة ال يصادؼ العامل اغبياة االجتماعية أغبقو حياة العائلة اليت تولد 

 ُب نفسو تصورًا صباعًيا عن حقوًقا ووجباتو كعضو ُب ىيئة طبقية شاملة.

ؽبذا كلو يتأكد لدينا أف التعاقد الفردي بُت صاحب العمل والعامل 
فهو فردي ابلنسبة إٔب العامل ولكنو ليس فرداًي إال من جهة واحدة: 

صباعي من جهة صاحب العمل، وقد يظن أيًضا أف ذلك التعاقد حر 
ولكنو أيًضا ليس حًرا إال ُب الظاىر أي من حيث حرفيو القانوف، أما ُب 
الواق  فهور اضطراري ابلنسبة إٔب العامل ألف صاحب العمل إذا ٓب يوقعو 

ا العامل فإنو يعرض حياتو كلها للبطالة فلن ىبسر إال اليسَت من الربح أم
والكساد ألف العمل عنده مسألة حياة أو موت، ومن ٍب يتضح أف ظروؼ 
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العمل والتعاقد عليو ليست متعادلة ومتكافئة ابلنسبة إٔب الطرفُت 
 اؼبتعاقدين.

وإذف ففي عصر ما قبل النقاابت اغبديثة كاف يتقدـ العامل إٔب 
سبلح، وحيًدا ألسند لو من صباعتو فهو ال صاحب العمل ؾبرًدا عن كل 

يستطي  أف يناقش إمكاف زايدة أجره، أو مدة تعاقده، أو صيانة حقوقو إذا 
فسخ العقد رغم أنفو، أو إذا أصابتو كارثة أو شيخوخة، كما ال يستطي  

 أف يستوضح األساس الذي يقدر وفقو األجر.

اذبو منذ بدايتو  كل ىذه االعتبارات تبُت لنا كيف أف عمل النقابة
كبو ؿباربة التعاقد الفردي، وكيف أنو جاىد بعنف وصبلبة ُب استبداؿ 

أي طرفو األخر  Contract Colleclifذلك التعاقد الفردي بتعاقد صباعي 
دبجموع العماؿ الذين يعملوف عند صاحب عمل ما، وما ىذا التعاقد 

ف بُت الطرفُت اعبماعي ُب نظر العماؿ إال سبيل من سبل إعادة التواز 
اؼبتعاقدين كما أنو أكثر مطابقة ُب نظرىم للروح اغبقيقية لبلقتصاد ذلك 

 ألف التعاقد الفردي ال يطابق الوقائ  االقتصادية للسببُت اآلتيُت:

السبب األوؿ: ألف الشأف ُب التعاقد الفردي ليس كالشأف ُب عملية 
د رأينا ُب فصل سابق ذبارية ؿبضة إذ أف العامل ال يبي  قوتو العملية، فق

أف ربديد األجور ليس البتة عملية ذبارية إذ ال يعرؼ العامل شبن عملو ألنو 
ٓب يشًته من أحد، والواق  ليس ىنا ابئ  ومشًت ابؼبعٌت اغبقيقي اؼبعروؼ ُب 

 عآب التجارة.
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السبب الثاين: ال يطابق التعاقد الفردي الوقائ  االقتصادية ألف 
يتخَت حبرية ًتمة نوع العمل الذي يؤديو، كما أف  العامل ال يستطي  أف

ذلك العمل لس خدمة شخصية حبتة، والعمل إمبا يكوف خدمة شخصية 
إذا ضبل طاب  الفرد الذي يؤديو وصدر عن شخصيتو أي مقدراتو اؼبختلفة 
وفبيزاتو الذاتية ولكننا رأينا فيما سبق أنو عندما يسند عمل إٔب عامل 

ُب ذلك اإلسناد حساب فبيزاتو وخلقو ومقدراتو صناعي فإنو ال وبسب 
الشخصية كاإلخبلص والنزاىة والتعلق ابؼبؤسسة واإلقباؿ على العمل 
وغَت ذلك، كل تلك الصفات ال يتطلبها صاحب العمل عند تعاقده م  
عاملو إذ ىو ينظر إٔب مهمة عاملو كجزء من كل أي من عمل صباعي ال 

ا وبمل طاب  اجملموع، كما ينظر إٔب وبمل طاب  كل فرد على حدة وإمب
عاملو كوحدة من ؾبموع وحدات يبكن أف ُتستبدؿ فيو وحدة بوحدة 
أخرى بغض النظر عن السن ومدة اػبربة واغبذؽ واػبلق إٔب غَت ذلك، 

كما أشران، « كم متجانس»وابعبملة العمل ُب نظره ونظر عاملو أيًضا 
على أساس الفردية إذ ال يتوقف  وؽبذا كلو فإنو من التناقض إقامة التعاقد

العمل على الصفات الفردية لكل عامل وإمبا على ؾبموع العماؿ مًعا ومن 
غَت معرفة بشخوصهم وفبيزات كل منهم، ومن ٍب وجب أف يكوف التعاقد 

 صباعًيا أي طرفو اآلخر العماؿ كمجموع ال كأفراد.

وؿ ما اذبو يتضح من السببُت اؼبذكورين كيف أف عمل النقابة اذبو أ
كبو إحبلؿ التعاقد اعبماعي ؿبل التعاقد الفردي ليصبح العامل بذلك ُب 
مأمن من تعنيف صاحب عملو إذ يكوف العامل ُب ىذه اغبالة جزًءا من 
ىيئة أي صباعة متضامنة ُب إقرار التعاقد وتنفيذه، وقد صدرت فعبًل النقابة 
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فرداًي أو وبمل طاب   ُب عملها ىذا عن االعتقاد أبف العمل الصناعي ليس
الفردية وإمبا ىو عمل صباعي أوؿ كل شيء، وتوسلت النقابة إٔب تنفيذ 
فكرة التعاقد اعبماعي بقواعد عملية ـبتلفة كالقاعدة اآلتية: لعمل مساو 
أجر مساو، فإف مثل ىذه القاعدة فضبًل عن أهنا تسوي بُت عماؿ مؤسسة 

ُب منطقة واحدة، وبعد أف  واحدة فإهنا تسوي بُت عماؿ مؤسسات ـبتلفة
طبقتها ُب اؼبكاف على النحو اؼبذكور اندت بتطبيقها أيًضا ُب الزماف أي 
عملت على أف ال يغَت تقلب األايـ شيًئا من اغبقوؽ اؼبكتسبة للعماؿ 
على النحو اؼبوضح، قاعدة أخرى عبأت إليها النقابة ىي قاعدة ربديد 

لى أف ربدد فًتة العمل اليومي زمن العمل اليومي: فقد حرصت النقابة ع
للعامل وذلك لتمن  صاحب العمل من التبلعب بفًتة العمل أي من 
زايدتو حبيث يرتف  اإلنتاج م  عدـ رف  األجور، قاعدة اثلثة ىي ؿباربة 
البطالة حراًب شعواء، وهبب أال يسبق إٔب الذىن أف النقابة صدرت ُب 

اطلُت فإف ىذا ابعث اثنوي جًدا حرهبا تلك عن عاطفة الشفقة والرأفة ابلع
إذا قورف بباعث آخر ىو أف العماؿ يدركوف أف وجود العاطلُت ُب أسواؽ 
العمل يؤدي حتًما إٔب وجود منافسُت خطرين يقبلوف بداف  اغباجة أزىد 
األجور إذا دعاىم أصحاب األعماؿ، أي وبدثوف ىبوطًا ُب ظروؼ العمل 

قابة إٔب توفَته وربديده ؼبن وأجوره دوف اؼبستوى الذي توصلت الن
 يعملوف.

كل ىذه القواعد العملية وغَتىا إمبا هبملها، ويضمن حسن تطبيقها، 
إقرار التعاقد اعبماعي بدؿ التعاقد الفردي، أي التعاقد الذي سبليو صباعة 
العماؿ عندما يقبل صاحب اؼبؤسسة أف يتعاقد لتسيَت مؤسستو وإنتاجو، 
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نا إٔب األعماؿ اليت قامت وتقـو هبا النقابة العمالية وإًذا فعندما يتجو انتباى
قبد أف التنظيم النقايب عند العماؿ ىو التعبَت اغبقيقي لوجداهنم الطبقي 

 ألف ىدفو األساسي إمبا ىو التعاقد اعبماعي.

(ٕٛ)  

ننتقل اآلف إٔب التنظيم النقايب عند طبقات أخرى، لقد أشران إٔب أف 
ماؿ بصفة خاصة، وأنو يوجد على كبو التنظيم النقايب ىبص طبقة الع

ضعيف ُب الطبقات األخرى لعدـ حاجتها إليو أحيااًن ٍب لعدـ استطاعتها 
 أف تقـو دبثلو أحيااًن أخرى.

لننظر أواًل ُب الطبقات الوسطى: كبن نعلم أنو إٔب جوار نقاابت 
العماؿ قد تكونت أخَتًا نقاابت اؼبستخدمُت ٍب أخَتًا جًدا نقاابت صغار 

ؼبوظفُت، كذلك تكونت نقاابت الصناع وصغار التجار، وال شك أف يبت  ا
ىذه النقاابت ابالمتيازات اليت يبنحها القانوف للنقاابت العمالية، وبصفة 
خاصة انتفاعها ابالنضماـ إٔب االرباد العاـ للعمل ُب األقطار اليت بلغ 

شديدة من  التنظيم النقايب العمإب فيها أقصى مبلغو، قد أاثر معارضة
اعبانبُت: من جانب العماؿ أواًل ألف ىؤالء اشًتطوا ُب االنضماـ إٔب 
االرباد العاـ للعمل القياـ أبعماؿ مادية أو يدوية وىذا ال ينطبق على 
اؼبستخدمُت واؼبوظفُت، ٍب من جانب ىؤالء األخَتين أنفسهم ألهنم ُب 

ماـ ويشعروف أوقات الرخاء االقتصادي ال هبنوف فائدة من ىذا االنض
بفوارؽ أساسية بينهم وبُت العماؿ، ولكن مهما يكن من أمر ىذه 
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االعًتاضات فإف االنضماـ إٔب االرباد العاـ للعمل يثَت ُب نفسو مسألة 
على جانب من األنبية: أليس ىذا االنضماـ عبلمة النزالؽ قسم عظيم 

لعمالية؟ من الطبقات الوسطى وخاصة من رقيقي اغباؿ منهم إٔب الطبقات ا
إف ما يبكن اإلجابة بو على ىذا السؤاؿ ىو أف اؼبستخدمُت وصغار 
اؼبوظفُت رأوا ُب بعض األوقات ضرورة ازباذ طرؽ تنظيمية ابتدعها العماؿ 
وثبت قباحها، ولكن الذي يدىشنا حًقا عند النظر ُب الطوائف اؼبختلفة 

ل طائفة منها اليت تتألف من ؾبموعها ما أظبيناه الطبقة الوسطى ىو أف ك
إمبا تلجأ إٔب مثل ذلك التنظيم ألىداؼ وأغراض ـبالفة عن أغراض غَتىا 
من الطوائف، وكأمبا بذلك يكوف التنظيم النقايب عند الطبقة الوسطى مبدأ 
النقسامها على نفسها انقساًما داخلًيا ال مبدأ اللتئامها ُب طبقة موحدة، 

تستط  ىذه الطبقة الوسطى وىذا ما يفسر لنا السبب الذي من أجلو ٓب 
أف تقـو بتنظيم شامل لكياهنا، موحد ألعضائها كما ىو الشأف عند 

 العماؿ.

وال ريب أف أقرب النقاابت إٔب نقاابت العماؿ ىي نقاابت 
اؼبستخدمُت وذلك نتيجة لوضعهم االقتصادي: فهم كالعماؿ سواء بسواء 

من ٍب من حيث توقف حياهتم االقتصادية على أصحاب العمل، و 
التجاؤىم إٔب الطرؽ العمالية بعينها ؼبناضلة أصحاب األعماؿ، 
واؼبستخدموف ُب مركز ال وبسدىم عليو العماؿ كثَتًا وخاصة إابف 
الضائقات االقتصادية فهم قلما يؤجروف فوؽ أجور العماؿ ولذلك فهم 
يشعروف أبهنم مستغلوف من قبل أصحاب األعماؿ وينضموف إٔب طوائف 

اآلخرين )أي إٔب العماؿ(، ولكن يبكن القوؿ أبف جزًءا كبَتًا من  اؼبستّغلُت
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وجداف ىذه الطائفة يقاـو ىذا االنضماـ كما لو كاف يشعر بفوارؽ 
اجتماعية بينو وبُت الوجداف العمإب، وتبدو ىذه اؼبقاومة أو قل عدـ 
االستقرار ُب االذباه الذي هبب أف يسلكو اؼبستخدموف عندما يتعُت عليهم 

 بعض الظروؼ أف ينسقوا العمل بُت نقاابهتم ونقاابت العماؿ: فهم ُب
يعقدوف م  األخَتين معاىدات أو ؿبالفات ذات صبغة نضالية ولكنهم 
يبسكوف أابف الرخاء عن كل لوف من ألواف النضاؿ وال يشًتكوف ُب 
اإلضراب أو االحتجاج بل قد يعملوف إٔب جانب أصحاب األعماؿ ُب 

العإب واستهجانو كل الوسائل اؼبتيسرة عندىم ومثل تلك إحباط اإلضراب 
التصرفات إمبا تنم عن شعورىم أبهنم متميزوف طبقًيا عن حلفائهم، بيد أف 
عهود الضائقات االقتصادية تلجئ كثَتًا من نقاابت اؼبستخدمُت إٔب 
الوقوؼ إٔب جانب نقاابت حلفائهم حبيث االعًتاؼ أبف فريًقا من 

 قد هتيأ ُب العهد األخَت إٔب االنزالؽ إٔب الطبقة العمالية. اؼبستخدمُت ردبا

وقد ال يكوف األمر كذلك ابلنسبة لصغار اؼبوظفُت: فقد كانت 
اؼبشكلة الكربى ىنا ىي: ىل يصح أف يبنح اؼبوظفوف حىت أتليف نقاابت 
ؽبم؟ فقد ظل اؼبذىب السياسي للحكومات زمًنا طويبًل وبجم عن تلك 

جم عنو كذلك األحزاب الربؼبانية، ولكن أحزاب اؼبنحة كما ظلت رب
اؼبعارضة اليت تتخذ كل سبلح فبكن ربت ظبلؿ اغبرية الربؼبانية اندت ُب 
مناوأهتا ألحزاب اغبكومة بضرورة تلك اؼبنحة، فتهيأ لصغار اؼبوظفُت ُب 
العهود األخَتة إنشاء النقاابت بشرط أال تستعمل حق اإلضراب اؼبمنوح 

خدمُت إذ يعترب التشري  الدستوري ُب كل أمة إضراب للعماؿ واؼبست
اؼبوظفُت ـبالفة صروبة للقانوف، ؼباذا ىذا الوض  أو التحرًن؟ ألف مرتبات 
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اؼبوظفُت إمبا يصدر هبا تشري  خاص تشرعو السلطات التشريعية وتنص فيو 
على الطرؽ القانونية اؼبختلفة اليت يبكن للموظفُت االلتجاء إليها لزايدة 

تباهتم أو ربسينها، ذلك ىو نظاـ اللوائح اػباصة خبدمة الدولة ذلك مر 
النظاـ الذي يبنح حقوًقا ويلـز ابلتزامات ال شبيهة ؽبا ُب نظاـ التعاقد 
فرداًي كاف أـ صباعًيا، وىذا ىو ما يفسر لنا اختبلؼ أىداؼ نقاابت 
ة اؼبوظفُت عن نقاابت اؼبستخدمُت والعماؿ فبا هبعلها ذات صبغة خاص

جًدا كالتعاوف االقتصادي أو التثقيف أو غَت ذلك، كما يفسر لنا السبب 
الذي من أجلو يعتمدا اؼبوظفوف ُب ترقياهتم على وسائل أخرى غَت النقابة  
كوسائل الوفود إٔب ذوي الشأف واغبصوؿ على درجات علمية واستخداـ 

اليت تقـو  الوساطة واحملسوبية واالجتهاد وغَت ذلك من الوسائل الفردية أي
 على عبلقة شخصية بُت فرد وآخر.

أما نقاابت الصناع الذين يعملوف غبساهبم وصغار التجار فهي قليلة 
العدد ـبتلفة األغراض، والصناع طائفة من الطبقة الوسطى ؿبددة كل 
التحديد ألهنا زبتلف عن العماؿ ُب أهنا فريق من الناس يتكسب من مهنتو  

يب أي من غَت توقف على صاحب عمل كما كما يتكسب التاجر أو الطب
ىو الشأف عند اؼبستخدـ والعامل، ومن ٍب قلة اكًتاثهم بل عدـ حاجتهم 
إٔب التكتل واالرباد ُب ىيئات نقابية؛ ومن ٍب أيًضا ضعف وجداهنم الطبقي 
إذ أف غرض كل صان  يعمل غبسابو اػباص أف يستأثر ابلزابئن وأف ينافس 

التكتل، حًقا لقد استطاع الصناع أحيااًن أف  أنداده وىذا ما يبن  من
يؤسسوا اربادات وصبعيات ولكنها ىيئات تعاونية مهنية ؿبضة ال نقاابت 
ابؼبعٌت اؼبعروؼ عند العماؿ، فهم ينشئوف مثبًل صبعيات تعاونية لشراء 
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اؼبواد األولية البلزمة ؼبهنهم شراء ال تنافس فيو، أو صبعيات تعاونية لبي  
و لعقد القروض أو للحصوؿ على اآلالت ابلتقسيط أو غَت منتجاهتم أ

ذلك فبا ىو متمم للمهنة، بيد أف تلك اعبمعيات غَت منتشرة كل االنتشار 
وٓب أتت بثمار يغتبط ؽبا، وىي لكي أتٌب بثمرة أكيدة حبب أال هتتم 
دبتممات اؼبهنة كشراء اؼبواد األولية والبي  والقروض وإمبا ابؼبهنة نفسها أي 

طبيعة العمل نفسو كتنظيم ساعات العمل وربديد األسعار وربسُت اإلنتاج ب
ؼبقاومة إغراؽ السوؽ دبنتجات اؼبصان  الكبَتة وإعداد مؤسساهتم إعداًدا 
فنًيا متقًنا م  التخصص الشديد إٔب غَت ذلك، ولكن هبب أف نبلحظ أنو 

استقبلؽبم  ُب اليـو الذي يصل فيو الصناع إٔب تلك اؼبرحلة فإهنم يفقدوف
الفردي وأيتلفوف ُب مؤسسات متسعة ال زبتلف ُب شيء عن اؼبؤسسات 
الصناعية الكربى، وال شك أف إحجامهم عن التقدـ ُب ىذا الطريق إمبا 
مبعثو رغبتهم ُب البقاء خارج تلك اؼبؤسسات وُب االحتفاظ حبريتهم 

االشًتاؾ  الفردية. فاألمر اؽباـ عند الصناع ىو االستقبلؿ الفردي أي عدـ
ُب ىيئات تؤدي إٔب اغبد من ذلك االستقبلؿ، ويدرؾ الصناع أنفسهم 
تلك اغبقيقة كما يدركوف أف بقاءىم إمبا يتوقف على صفاهتم الشخصية 
وحذقهم ال على التكتل ُب نقاابت، واألمر أوضح من ىذا ابلنسبة إٔب 

 صغار التجار.

عند الفئات  تلك صورة واضحة ؼبسألة االندماج ُب ىيئات نقابية
اؼبختلفة اليت تؤلف ؾبموعها الطبقة الوسطى، نستبُت منها أهنا ٓب تستط  
أف تؤلف فيما بينها ارباًدا نقابًيا واحًدا كالشأف عند العماؿ وأهنا زبتلف 
فيما بينها من جهة األغراض اليت ترمي إليها نقابة كل طائفة منها حبيث 
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طبقة الوسطى مبدأ للفرقة واالنقساـ، هبب االعًتاؼ أواًل أبف النقابة عند ال
واثنًيا أبف الوجداف الطبقي ؽبذه الطبقة ال يبلغ من اغبدة مبلغو عند 
العماؿ، وال شك أف الطبقة اؼبتوسطة أكثر الطبقات أتثًرا ابلتقلبات 
االقتصادية فبا أدى ابلكثَتين إٔب التحذير من خطر تركها وشأهنا ُب معًتؾ 

ٔب اغبض على إقالتها من عثراهتا، ولكن اعبزء األكرب اغبياة االقتصادية، وإ
من وجداف ىذه الطبقة ينبو رغم ىذا اػبطر احملدؽ عن ازباذ التنظيم 
النقايب وسيلة للبقاء ُب ذلك اؼبعًتؾ ألف ىذا يقرهبم من العماؿ ويدمج 
قضية الطبقتُت ُب قضية واحدة وتلك عبلمة من عبلمات مقاومتهم 

وؼ من زواؽبا ُب أوضاع اجملتم  القائم اآلف على رأس الطبقية، على أف اػب
اؼباؿ خوؼ ال يربره مربر ألف ىذه الطبقة تتجدد ابستمرار وتتس  دائرهتا 
ؼبا ينشأ ُب اجملتم  من حاجات جديدة وأعماؿ ومهن طارئة ال يبكن التنبؤ 

 هبا ألهنا وليدة اغباجات اإلنسانية اؼبتطورة.

ة الفبلحُت من الوجهة النقابية ألف ال حاجة بنا إٔب دراسة طبق
الفبلحُت ال يعرفوف مثل ىذا التنظيم العمإب وألف روح التجم  ُب ىيئات 
أمر مفقود عندىم بسبب انتشارىم فوؽ الًتبة حيث ينتشر النبات 

 واغبيواف، فننتقل فورًا إٔب الربجوازية.

ن إٔب أي حد يبكن للربجوازية أف تنتظم ُب ىيئات نقابية تعرب ع
وجداهنم الطبقي؟ دبعٌت آخر ىل تستطي  فكرة الطبقة الربجوازية أف 

 تتجسد وتشخص ُب شكل نظاـ نقايب؟
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لنبلحظ أواًل أف الربجوازية زبتلف إٔب فئات ـبتلفة كالشأف ُب الطبقة 
اؼبتوسطة، ولذلك فإف طرقها ُب احملافظة على وضعها االقتصادي 

 ابختبلؼ تلك الفئات.واالجتماعي وُب زايدة دخلها زبتلف 

ففي فئة كبار اؼبوظفُت مثبًل ربدد اللوائح والقوانُت اؼبرتبات وأنواع 
الًتقية، وليس األمر كذلك ابلنسبة إٔب غَت أولئك من فئات الربجوازية: 
فعند احملامُت واألطباء واؼبهندسُت والفنانُت ورجاؿ الصحافة وغَتىم إمبا 

ت والشهرة وغَت ذلك من اؼبقاييس اليت ربدد األتعاب وفًقا للعرؼ والعادا
ال يبكن أف يضبطها قانوف، ٍب ىناؾ الفئة اليت تقًتف ُب الذىن الدائم 
ابلعماؿ وىي فئة الربجوازيُت اغبقيقيُت كأصحاب األعماؿ واؼبقاولُت 
ومديري اؼبتاجر والشركات والبنوؾ وكبار أصحاب األمبلؾ، وىؤالء ليس 

ة حد من القانوف أو العرؼ، كل ىذه الفئات وبد دخلهم من الوجهة النظري
إنشاء  ٗٛٛٔعدا كبار اؼبوظفُت أًتح ؽبم قانوف فالديك وروسو منذ سنة 

اؽبيئات النقابية كالشأف عند العماؿ، ولكن نقاابهتم أبعد ما تكوف عن 
الروح الطبقية ألهنا نقاابت تداف  عن مهنهم ال ابعتبارىا سبثل الطبقة 

 عتبارىا ذات مصاّب معينة ينبغي اغبرص عليها.الربجوازية وإمبا اب

من جهة أخرى ىناؾ ظاىرة ىامة وجديدة ُب تطور النظاـ الرأظبإب 
وىي ظاىرة انضماـ اؼبؤسسات اؼبختلفة ذات الصناعة الواحدة فيما يشبو 
ارباًدا كارباد العماؿ، ولكن ىدؼ مثل ىذا االرباد ليس زايدة الكسب  

ن وإمبا تنظم اإلنتاج حسب حالة األسواؽ كالشأف عند ىؤالء اآلخري
والقضاء على اؼبنافسة الضارة وغزو أسواؽ جديدة ُب الداخل واػبارج، 
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واالستفادة ابلطرؽ النفية اعبديدة اليت تكتشفها مؤسسة دوف أخرى وغَت 
ذلك، أما الكسب وزايدتو فيخرجاف عن أغراض مثل ذلك االرباد ويظبلف 

قًفا على أنبية رأس اؼباؿ والكفاءة واػبربة أمًرا شخصًيا حبًتا أي متو 
 ابألسواؽ وليس لو واغبالة ىذه قانوف أو عرؼ صباعي وبده وينظمو. 

كما فعلنا ابلنسبة للطبقة   –وإذف فعندما نوزع الطبقة الربجوازية 
إٔب فئات نشاىد فورًا أف كل فئة منها سبتاز بظروؼ معينة  –الوسطى 

اصة هبا لتحديد دخلها وزايدة مكسبها، ؼبزاولة مهنتها وزبتص بطرؽ خ
والختبلؼ تلك الظروؼ والطرؽ ال يبكن أف ينشأ بُت أفرادىا تنظيم نقايب 
هبمعهم على اختبلفهم ويعرب عن وجداهنم الطبقي، شأهنم ُب ذلك شأف 

 الطبقات الوسطى.

أضف إٔب ذلك إنو يسود كل فئة من فئات ىذه الطبقة تنافس 
مر من طبيعة وجودىا ألنو ىو الذي وبدد شديد بُت أعضائها وىو أ

الظروؼ اليت تسمح لكل عضو أف يصعد درجة ُب سلم الدرجات 
الربجوازية، كيف يصعد اؼبوظفوف مثبًل؟ ابلكفاءة واجملهود الشخصي 
وأحيااًن ابغبظ، أو ابألقدمية أو ابلتوصية، كل ىذه الوسائل تستلـز صراًعا 

بًل ال يكفي أف يركن اؼبوظف إٔب اغبظ، أو عنيًفا بُت الذين يعنيهم األمر: مث
إال االعتقاد بكفاءتو بل عليو أف يثبت ذلك بعمل انجح وبمل طابعو 
الشخصي، وليس ؽبذا نظَت ُب مهنة العماؿ، وإمبا يوجد النظَت ُب اؼبهن 
اغبرة حيث نرى احملامُت يتنافسوف ُب توسي  مكاتبهم واألطباء ُب زايدة 

أيًضا أي التعمق ُب أسرار اؼبهنة، وال « الكيف»سة زابئنهم، وتشمل اؼبناف
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شك أف اؼبنافسة كًما وكيًفا أبعد ما تكوف عن روح التعاوف واالشًتاؾ ُب 
م  أبناء اؼبهنة الواحدة، ألهنا صراع معهم، واألمر أوضح من ىذا « ارباد»

 ُب دوائر كبار الربجوازية كالتجار وأصحاب الصناعة.

زيُت رغم حياهتم االجتماعية القوية ُب يتضح من ىذا أف الربجوا
أسرىم ونواديهم يتميزوف ابلروح الفردية أو األاننية أو االستقبللية ُب دوائر 

« التأمل» -أعماؽبم، إهنم ىم الذين أنزلوا اللفظ األفبلطوين 
Spéculation –   من علياء النظر ُب اؼبعاين اؼبثالية إٔب التفكَت ُب اقتناص

لئلثراء فرداًي على حساب اآلخرين مهما كانت  كل الفرص الساكبة
طبقات ىؤالء، ىذا التصور األانين الذي يسود وجداف الطبقة الربجوازية 
ىو ما يقط  أبف كل تنظيم نقايب أمر مستحيل ُب ىذه الطبقة بل وضار 
دبصاّب الفرد، ومن ٍب سبسك ىذه الطبقة ابلنظم الديبقراطية ُب الببلد اليت 

ستبدادية االرستقراطية، ألف الديبقراطية اؼبذىب السياسي زالت عنها اال
الوحيد الذي يكفل اغبرية الفردية ضد طغياف اعبماعة، فتؤدي ىذه اغبرية 
بدورىا إٔب استغبلؽبا استغبلاًل اقتصاداًي حبًتا أي إٔب اؼبنافسة اغبرة الطليقة 

 بُت األفراد لزايدة رأس اؼباؿ من غَت قيد وال حد.

للربجوازية من اؼبذاىب السياسية اعبماعية كاالشًتاكية وليس أعدى 
الذي  économie dirigée« النظاـ االقتصادي اؼبوجو»والشيوعية وحىت 

تزاولو اغبكومات أابف األزمات واغبروب بقصد تنسيق اإلنتاج والتسلط 
عليو حسب حاجات الدولة واعبمهور وربديد أسعاره وحرماف أصحاب 

السابق الذكر، وما ذلك إال ألف كل ىذه النظم ربد  «التأمل»األعماؿ من 
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من اغبرية ُب اإلثراء الفردي لصاّب اجملموع وسبلمتو، إهنا لثورة ىائلة بتلك 
اليت تضطل  هبا الوزارة العمالية اإلقبليزية بعد اغبرب األخَتة، ولكنها على 
كل حاؿ ال تعدو حدود النظاـ االقتصادي اؼبوجو، وإذف فالربجوازية 
لكوهنا فردية فهي سياسًيا ديبقراطية غبًما ودًما، ولكوهنا ديبقراطية فهي 
رأظبالية ألهنا تستغل اغبرية الفردية استغبلاًل ماداًي ملموًسا وردبا ٓب يكن 
للحرية الديبقراطية معٌت إهبابًيا غَت ىذا اؼبعٌت االقتصادي، وأخَتًا لكوهنا 

ألف مثل  –وىذا بيت القصيد  –رأظبالية فهي تنبؤ عن كل تنظيم نقايب 
ىذا التنظيم وبد من التنافس وتصاعد األرابح بطريق التأمل الفردي، وكأمبا 
لقى الربجوازيوف ُب األاننية الفردية مبدأ كافًيا للتوحيد بينهم وبل ؿبل 
النقابة ابلنسبة إٔب العماؿ، وبعبارة أخرى كأهنم جعلوا الشرط األوؿ مبو 

يتماسكوا ُب نقابة وأف يفًتقوا أفراًدا ووحدااًن، بيد  طبقتهم وسباسكها أف ال
أف الربجوازية تنبهت أخَتًا إٔب أف أخطار اؼبنافسة تفوؽ مزاايىا فاذبهت إٔب 
تكتل الصناعات اؼبتشاهبة ُب اربادات للحد من اؼبنافسة الضارة، ولكن 
ا فضبًل عن أف ىذه االربادات ال تشبو ُب أغراضها النقاابت العمالية كم

نوىنا فإهنا تشف عن تناقض كامن ُب وجداف الربجوازية بُت النزعة الفردية 
االستقبللية والنزعة اعبماعية االربادية، وال ـبرج من ىذا التناقض إاّل أف 
تتحوؿ الربجوازية من طرؼ إٔب طرؼ أو زبسر الرىاف، وُب اغبق يوجد 

ُت البصَتين اآلف قليل من الربجوازيُت أصحاب الصناعة وكبار اؼبمول
تلك « الصاّب العاـ»أبحواؿ اجملتم  أخذوا يدركوف أخَتًا مغزى عبارة 

العبارة اليت يبكن أف يلتف حوؽبا وجداف طائفة الرأظباليُت فتنشئ منهم 
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زعماء »طبقة خداـ صاغبُت للمجتم ، أو كما يقوؿ أوجست كونت 
 .ألهنم يتوخوف ُب أعماؽبم التزاـ فكرة الصاّب العاـ« زمنيُت

واػببلصة لكل ما تقدـ عن التنظيم الطبقي ُب ارباد أو نقابة ىي أنو 
ال توجد إال طبقة واحدة وجدت من تصوراهتا الطبقية مبدأ للتنظيم النقايب 
ُب أكمل صورة، وعربت بقوة عن حدة تلك التصورات، وىذه الطبقة ىي 

 الطبقة العمالية. 

عآب اقتصادي أؼباين سبق أف ربدثنا عن آرائو ُب التمسك بنظاـ 
يقوؿ ما أيٌب: "دبا أف الطبقات  Schmollerالطبقات وأعٍت بو مشولر 

السفلى أثبتت أهنا أقدر على الًتابط واالرباد من الطبقات العليا اؼبنقسمة 
وأف  فيما بينها ابؼبصاّب األاننية فإف من واجب الدولة أف تضبط اؼبيزاف

تعيد التعادؿ بينها أبف ربد ابلقانوف حدود الًتابط واالرباد"، ومهما يكن 
من أمر الدعوة اليت يدعو إليها مشولر، فإنو من اؼبؤكد أف الدولة والتشري  
الذي تسنو الدولة يلعباف دورًا ىاًما ُب احملافظة على الطبقات وربديد 

غبدود، وإٔب التشري  حدودىا ومساعدهتا على النمو والتقدـ ُب تلك ا
 القانوين وصلتو ابلطبقات االجتماعية سنسوؽ الكبلـ فيما أيٌب.

(ٕٜ)  

لننظر اآلف ُب عامل أخَت يبدو أنو قادر على التأثَت ُب صياغة 
 «.القانوف»التصورات الطبقية وُب إبرازىا بقوة وأعٍت بو 
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عندما نتأمل تفاوت اؼبراتب االجتماعية قبد أنو إمبا يرتكن بكل 
يد على ؾبموعة من القوى اؼبادية واؼبعنوية مًعا، أما القوى اؼبادية فأمرىا أتك

واضح: فالطبقات السفلى ُب حالة اقتصادية تؤؼبها وىي لو استطاعت أف 
تتخلص منها وأف تقلب الطبقات اؼبعًتضة لطريقها ؼبا أتخرت غبظة، وما 

ض سبيلها، دامت ٓب تفعل فهناؾ كباح من حديد، أعٍت مقاومة مادية تعًت 
والواق  أف ىناؾ نصيب من الصحة فيما تذىب إليو اؼبادية التارىبية من 
أف الدساتَت واألنظمة السياسية إف ىي إال التعبَت ُب صيغ القانوف عن 
قوى مادية حقيقية دعت إٔب وجودىا الفوارؽ االقتصادية، وتلك القوى 

الشعوب البدائية،  اؼبادية غَت خافية: فهي القوى اعبسدية أو العضلية عند
ٍب ىي الشرطة واعبيش واحملاكم، وأيًضا الثروة اليت تسمح حبيازة وسائل 
مادية أخرى وبتنميتها وتغذيتها كما تسمح إبفساد األفراد وأتليب بعضهم 
على بعض ُب اجملتمعات اؼبتقدمة، كل تلك القوى مادية وبدوهنا ال سبيل 

والفوضى، وما النظرية الفوضوية  إٔب بقاء اجملتم  ألنو يتعرض إٔب التفكك
anarchisme  إال فناء اجملتم  ألهنا تتوىم إمكاف بقاء النوع اإلنساين

بدوف تلك القوى اؼبادية اؼبختلفة اليت تعرب عنها القوانُت موضوعة كانت أـ 
 ظباوية.

كذلك ترتكن الطبقات على قوى معنوية، ولعل ىذه القوى مصدر 
منذ زمن طويل أهنم ال وبتفظوف دبكانتهم إذا  األؤب: فقد عرؼ اؼبستبدوف

اعتمدوا فقط على القوة اعبسدية أو اؼبادية اليت للحاشية واعبند إذ أدركوا 
أهنم هبب أف يعتمدوا أواًل على رىبة الناس ؽبم وتلك حالة نفسية وقوة 
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معنوية، لقد اعتمد نفوذ النبالة على أسنة الرماح ابلطب ، ولكن أيًضا 
 على نوع من اؽبيبة والنفوذ أي على عنصر معنوي. وبصفة خاصة

كذلك تعتمد القوى اؼبعنوية ُب الشعوب اؼبتحضرة على التعليم 
والدعاية والصحافة وسلطاف األدايف الروحي، ىكذا تصطحب العوامل 
 اؼبادية واؼبعنوية مًعا ُب كل ذبم ، ويغلب أف تكوف األخَتة مصدر األؤب.

باف )اؼبادي واؼبعنوي(: فالقانوف وبكم بفضل ويتجلى ُب القانوف اعبان
العقوابت اؼبختلفة اليت توقعها احملاكم وينفذىا البوليس ٍب ىو وبكم أيًضا 
بفضل ما لو من حرمة وقداسة وألنو وازع كالوازع اػبلقي إذ يعرب ال عن 
رأي فرد أو أفراد وإمبا عن أوس  رأي فبكن وىو الرأي العاـ أي عن حالة 

 األمة اليت ىي فوؽ الطبقات واألفراد. معنوية عند

ولن تستوُب دراسة الطبقات إف ٓب تتصد ؼبعاعبة الصلة بُت القانوف 
والطبقات، ىذه الصلة قد تبدو أهنا معدومة إذ القانوف أو القوانُت قد 
تبدو أهنا ذبهل الطبقات اؼبختلفة كما وصفناىا وتتناَب م  فكرة اؼبراتب 

ىيئة أكثر سعة من الطبقات وىي األمة ومعربة  اؼبتعددة ألهنا صادرة عن
عن رأي أعم ىو الرأي العاـ، وال شك أننا لو درسنا الصفات العامة 

م  األوضاع الطبقية  –ولو ُب الظاىر  –للقانوف فسنلحظ أنو يتعارض 
على خبلؼ  –معارضة صروبة وم  ذلك فسننتهي إٔب أتييد الرأي القائل 

يتعارض م  األوضاع الطبقية وأبنو يعمل على أبف القانوف ال  –اؼبتوق  
 تدعيمها.
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أما أف القانوف يبدو ُب ظاىره متعارًضا م  األوضاع الطبقية فذلك 
 يؤخذ من صفاتو العامة:

والصفة األؤب للقانوف ىي أنو واحد ال يتعدد، وليس ىو واحًدا 
بل  دبعٌت أنو من العسَت أف ينتظم اجملتم  نظاماف قانونياف مًعا فحسب،

أيًضا دبعٌت أنو اؼببدأ الذي تصدر عنو وحدة األمة أي وبدث فيها شعورًا 
بوجداف واحد ينتظمها، وليس الشأف كذلك ابلنسبة إٔب الطبقات، فهي أف 
زاؿ عن طريقها القانوف لتواجو احداىا األخرى سافرة حرة من كل قيد 

ها من قوى دافعة فمن احملتمل أهنا ال تبقى ُب أوضاعها الطبقية غبظة ؼبا بين
تؤدي فورًا إٔب اصطدامها فالقانوف ىو على ارباد اؼبختلفُت  –ال جاذبة  –

مصلحة وانتظامهم ُب ىيئة واحدة ىي األمة، وال توجد األمة بغَت قانوف، 
عندما تلقى سقراط نبأ اإلعداـ، ونصحو صحبو ابلفرار أىب وهتيأ للعقاب 

لقانوف الذي ىو رمز الوطن ووحدتو، ؿبتًجا ابلقانوف ألنو ال يريد أف ىبرؽ ا
وخَت لو أف يبوت ُب ظلو، ويعلم اؼبؤرخوف صبيًعا أف اؼبلكية الفرنسية فيما 
قبل الثورة إمبا خلصت الببلد من التفكك االقطاعي وانتقلت هبا رويًدا إٔب 
وحدة األمة يفضل القوانُت اليت كاف يسنها أولئك الذين ال يذكرىم التاريخ 

الذين تقدمت هبم ُب آف واحد السلطة اؼبلكية والوحدة  وىم اؼبشرعوف
 Origine deُب مؤلفو  Taineالقومية وفنوف التشري ، وكما يبلحظ تُت 

la France contemporaine  ٓب تكن الثورة الفرنسية إال لتندف  ُب
إٔب أقصى مداه  –طريق التوحيد الذي عبدتو اؼبلكية قبلها  –الطريق عينو 

بقوة التكتبلت اؼبوضعية بُت الوالايت ُب الداخل ٍب فكرت عندما حاربت 
ُب بسط قوانينها ابلقوة ُب اػبارج رغبة ُب التوحيد بُت أمم القارة، وكذلك 
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عندما حاربت بقوة كل أساليب االئتبلؼ اؼبهٍت والطائفي وغَتىا فبا يعوؽ 
اطية الوحدة التامة لؤلمة، وكانت الثورة تستلهم ُب كل ذلك معلم الديبقر 

أف الدولة « العقد االجتماعي»اغبديثة جاف جاؾ روسو الذي علم ُب كتابو 
ال تقـو إذا أفسحت الطريق إلرادات جزئية أي إٔب نشأة ىيئات خاصة ُب 

 داخل اإلرادة الكربى أي األمة.

الصفة الثانية للقانوف ىو أنو مضطرد ال يستثٍت أحًدا مهما اختلفت 
( ٕٕ، ٕٔأظبيناه ُب موض  سابقة )انظر:  اؼبراتب االجتماعية وىذا ما

القواعد أو النصوص القانونية سبييًزا ؽبا عن وظيفة القضاء اليت ىي فهم 
إنساين لروح تلك النصوص، فاعبماعة ال تستطي  العيش حبيت ُب وحدة 
والتئاـ وال تتماسك أجزاؤىا كل التماسك إال إذا خضعت للقواعد 

لقواعد أف تكتسب االحًتاـ والطاعة والنصوص، كذلك ال تستطي  تلك ا
إال إذا كانت للجمي  ُب اؼبكاف والزماف من غَت استثناء، ىذا ابلطب  
يتعارض كما قلنا م  طبيعة اغبياة االجتماعية اليت ىي تغَت مستمر وتفاوت 
ُب اؼبراتب، ولذلك فإف اجملتم  إذا أراد أف تعيش أجزاؤه متماسكة هبب 

طبيعتو اغبقيقية )اإلنسانية( وأف يستسلم إٔب  عليو كما نبهت أف يتناسى
اػبضوع للقواعد العامة بقبولو ألف يعامل بقدر اإلمكاف كما تعامل األشياء 
اؼبادية البحتة اليت تقبل العدد والقياس، وابعبملة هبب أف يصبح إٔب حد 

 ما كًما ال  كيفًيا.

نجد أهنا أما الطبقات فإان إذا نظران إليها على ضوء ىذه الصفة، فس
تقـو على مبدأ آخر ىو أنو ال اضطراد ُب تطبيق القواعد بسبب اختبلؼ 
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اؼبراتب الناصبة عن امتيازات ذبيء ابلوراثة أو التقليد أو الوظيفة أو اؼباؿ 
أو غَت ذلك، ومن يقل امتيازات فقد قاؿ ضمًنا ابالستثناء من االضطراد 

ؼبراتب العالية من ُب القانوف، وال يوجد ُب اغبق شيء أشهى لذوي ا
االستثناء، أي من رغبتهم ُب أال يعاملوا كما تعامل الكثرة من الناس، ومن 
ٍب سبسكهم بتسوية الكثَت من مشاكلهم اغبيوية ابألحاديث اػباصة 
والوساطة واؼباؿ والنفوذ واػبدمات اؼبتبادلة أي بكل ما يدخل ربت ما 

تتدخل القوانُت، ومن ٍب أظبيناه العبلقة بُت إنساف وإنساف من غَت أف 
أيًضا االستثناءات ُب القوانُت نفسها إذ يبلحظ أحيااًن أف النصوص 
القانونية واللوائح العامة تذيلها استثناءات تفتح الباب أماـ من يستطيعوف 
اإلفادة منها، ولردبا جاز القوؿ أبنو ال توجد ُب ظل القوانُت نفسها عدالة 

كثر من عدالة، وىذا يفهم بسهولة من واحدة لكل الناس وإمبا يوجد أ
ًتريخ الطبقات نفسها ُب ـبتلف اغبضارات والشعوب مهما كانت أنظمتها 

ُب « األوسية»السياسية، وإال كيف نفهم اعًتاؼ اجملتمعات مثبًل بعدالة 
عهد اؼبماليك، والسخرة والبدلية العسكرية وكذلك النصاب اؼبإب 

كل ذلك إف دؿ على شيء فإمبا يدؿ   للعضوية النيابية نفسها إْب ...؟
على أف الطبقات إمبا تتعارض م  االضطراد ُب تطبيق قانوف بعينو وىو 
تعارض يربر ضرورتو العقل السليم الذي ىو وحده فوؽ النصوص القانونية 
ومصدر االكبراؼ عنها دبا يستنو من استثناءات وما يراه من زبلف عن 

ىو لذي هبعل اغبياة فبكنة واجملتم  االضطراد على كبو إٓب، وىذا وحده 
 ؿبتمبًل.
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وكثَتًا ما تتذمر بعض دوائر الناس من ذلك التعارض أو ابألحرى من 
عدـ اضطراد القوانُت ُب تطبيقها اضطراًدا آلًيا ميكانيكًيا، ولكنهم ال 
يصبحوف ؿبقُت ُب تذمرىم إال إذا دؿ العقل السليم وحده على ضرورة 

بدلية العسكرية ُب مصر فهي استثناء من اعبندية االضطراد: خذ مثبًل ال
يسلم بو العقل السليم ُب ظروؼ االحتبلؿ الذي يبن  من وجود جيش 
يبثل حجم األمة اؼبصرية إذ ٓب يكن اؼبراد ابعبيش ربت االحتبلؿ األجنيب 
إال قوة أتديبية داخلية ال قوة دفاعية وىجومية للخارج فبلبد إذف واغبالة 

ء أكرب عدد فبكن من اؼبقًتعُت للجندية وخَت لؤلمة ُب دور ىذه من استثنا
تكوينها أف يشمل االستثناء أعلى عناصرىا وأغناىا وذلك لصرفها إٔب 
أعماؿ أكثر نفًعا لؤلمة ُب حالة السلم كالعلم واالقتصاد والسياسة وغَتىا، 
وىذا ىو ما يشَت بو العقل السليم وحده دوف العدالة أو اؼبساواة اليت 

تونبها صبهور العامة من الناس ُب أصل القانوف وُب نصوصو اليت يتمنوهنا ي
مضطردة اضطراًدا آلًيا ُمْغفلُت بذاؾ عدـ اغباجة إٔب ذاؾ االضطراد ربت 
االحتبلؿ، واألمر ىبتلف ُب ظل االستقبلؿ وتكفل األمة ابلدفاع عن 
 نفسها بنفسها، فاغباجة إٔب جيش يبثل حجم األمة تصبح واضحة كل
الوضوح وىذا ما يشَت بو العقل السليم أيًضا، ولذلك فإنو يستثٍت 
االستثناء القدًن نفسو ويدعو إٔب اضطراد قانوف االقًتاع العاـ كواجب أوؿ 

 لؤلمة فيبطل بذلك استثناء البدلية العسكرية.

الصفة الثالثة للقانوف ىو أنو السلطاف اغبقيقي األوؿ ُب األمة وىو 
ا أو على األقل ىو ينبغي أف يكوف كذلك حبيث ال ركن السلطات صبيعه

يعلوه سلطاف آخر، وىذا ىو ما عرب عنو الفيلسوؼ اؽبولندي سبينوزا 



 250 

Spinoza  بقولو: "ال يصح أف تقـو امرباطورية ُب داخل اإلمرباطورية"، أي
ال يصح أف تقف إرادة جزئية ُب وجو اإلرادة العامة اليت ىي القانوف فإذا 

ا يكوف ذلك دبثابة خلق منطقة سلطاف خارج سلطاف األمو حدث ىذا فإمب
ومتضاربة معها فيضعف القانوف وتعم الفوضى بزواؿ ىيبتو واصطراع 
 الشهوات اعبزئية اؼبختلفة ُب حرية زائفة ألهنا ال تستمد قوهتا من القانوف.

أما الطبقات فتتعارض م  تلك الصفة معارضة شديدة ألف السلطة 
كثَتًا ما تعلو عليو وقد تتصرؼ فيو تبًعا ؼبقتضيات   اليت تض  القانوف

ظروفها، وكثَتًا ما نبذت الطبقات العليا القوانُت وزبطتها دبصاغبها 
اؼبتعارضة معها، وقديبًا تنبو السفسطائيوف إٔب ىذه الظاىرة إذ يظهر عند 
أفبلطوف من آف إٔب آخر ُب ؿباوراتو شخصية سفسطائية تداف  عن الرأي 

ف القوانُت إمبا وضعت للضعاؼ الذين يقعوف ربت طائلتها أما القائل أب
األقوايء فهم فوؽ القانوف بقوهتم وسلطاهنم، وما العدالة ُب نظر ىؤالء إال 
ما يراه القوى ىكذا ال ما يراه القانوف، وكذلك الشأف ُب اغبق واػبَت 

 واعبماؿ.

علو بيد أننا هبب أان نبلحظ إبخبلص ًتـ أف تسويد القانوف وج
اغبكم األعلى واغبصن اغبصُت ال ترغب فيو فئة من الناس دوف فئة أخرى 
حىت ولو كانت تلك الفئة الطبقة العليا نفسها، فقد استطعنا أف نلمس ُب 
كثَت من األحياف التسويد للقانوف عند مثل تلك الطبقة نفسها عندما 

الشعوب تعرضنا ؼبا أظبيناه الطبقات اغبرة ُب مقابل العبيد عند بعض 
ُب  –طبقات السادة  –القديبة كاليوانف والروماف مثبًل: فالطبقات اغبرة 
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 –تلك الشعوب تتحصن ابلقانوف وتتمسك بو ابعتبار أنو قانوف األحرار 
وحدىم دوف العبيد أعٍت قانوهنم الذي يبيزىم عن العبيد  –أي اؼبدينة 

ب وأسرى ووبمي مدينتهم من شر تدخل ىؤالء )وىم ُب الغالب األجان
اغبرب واأليدي العاملة اليت تشًتي ابلنقود( ُب األمور الدينية والسياسية 
واالقتصادية والفكرية للمدينة، وُب النظاـ النازي إمبا كاف القانوف 
للجرمانيُت دوف الساميُت أي للسادة أصحاب الوطن اعبرماين، وعندما 

وانينها اجمللوبة تغزو دولة دولة أخرى فإهنا ُب السلم أو اغبرب تفرض ق
معها أي قوانُت الغزاة، فالسادة أو الطبقات العليا تتمسك بسلطاف 

 قانوهنا.

ابلطب  يبدو ُب ىذه األمثلة بعض االكبراؼ عما أظبيناه الطبقات 
العليا ألهنا أمثلة زبتلط فيها فكرة الطبقة واؼبدينة والشعب الغازي، ولكن 

العليا كما استعملناىا دائًما ُب حىت لو عدان إٔب األخذ بفكرة الطبقة 
الفصوؿ السابقة فسنلحظ أهنا هبذا اؼبعٌت أيًضا تتمسك بتسويد القانوف 
ُب كثَت من األحياف ألهنا ربتمي وراءه وتعتصم بو من التقلبات السياسية 
واالقتصادية واالجتماعية وتصوف بو امتيازاهتا اليت حصلت عليها بطريقة، 

بو عندما تشعر أبهنا طبقة تنحدر بسبب مزاضبة وىي إمبا تزداد سبسًكا 
طبقة أخرى صاعدة، كذلك عندما تصعد طبقة جديدة إٔب الصف األوؿ 
بداًل من طبقة تنحدر، وتقتنص امتيازات ىامة تؤىلها للصدارة، وبدث أهنا 
تعتصم حبب القانوف القائم الذي حوؿ ؽبا ىذا اغبق اعبديد أو ذبنح إٔب 

مبلءمة ؼبصاغبها اعبديدة وىي ُب ىذا كلو إمبا تعمل  استبدالو دبا ىو أكثر
 على بسط سلطاف القانوف وتتحصن بو.
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أي العليا كالسفلى  –وإذف فالطبقة اليت هتبط كالطبقة اليت تصعد 
إمبا ىي ُب حاجة دائًما إٔب سيادة القانوف وعلوه على كل  –سواء بسواء 

اؼبعنوية اليت تستند إٔب سلطاف آخر أي ُب حاجة إٔب االعًتاؼ بتلك القوة 
بغض النظر عن درجات الناس اؼبتفاوتة اليت  –اجملتم   –الرأي العاـ 

حالة الطبقة الصاعدة وحالة  –يشتمل عليها ذلك اجملتم ، واغبالتاف 
 م  ذلك متمايزًتف ـبتلفتاف. –الطبقة اؼبنحدرة 

ومن ٍب فنحن مساقوف إٔب دراسة حالتُت بل ثبلث من جهة الصلة 
الطبقات والقانوف تدؿ كل حالة منها على أف القوانُت إمبا تعمل على  بُت

تدعيم الطبقات وتوطيد أركاهنا كما أشرت ُب بداية ىذا الفصل حبيث يبدو 
التعارض بُت الطبقات وصفات القانوف العامة تعارًضا ظاىراًي فحسب، 

 وىذه اغباالت الثبلث ىي:

هنضتنا كالنببلء ُب بداية لنتصور طبقة ُب إابف صعودىا وعنفواف  -ٔ
العصر اإلقطاعي، أو الربجوازية ُب غداة الثورة الفرنسية، كلتانبا 
ليستا صاعدتُت فحسب بل نبا منتصرًتف أيًضا، كل ُب عصرىا، 
ُب ىذه اغبالة ال يبكن القوؿ أبف ىناؾ تعارًضا بُت إرادة الطبقة 

حو إٔب وبُت القانوف، وذلك ألنو عندما تربز طبقة على ىذا الن
وقد يكوف ذلك دبعاونة ظروؼ  –الصف األوؿ ُب األمة 

فإف تنظيًما اجتماعًيا جديًدا يربز  –استثنائية أو قبلقل أو ثورة 
معها إٔب الوجود تصونو قوانُت ودساتَت جديدة وتلك الطبقة 
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الصاعدة ىي اليت تبتدعها االستقرار نظامها اعبديد، وهبذا اؼبعٌت 
 الرائدة أو القائدة أو اغباكمة.تستحق أف تسمى الطبقة 

وؼباذا ىي رائدة؟ ألهنا سبثل حينئذ مصاّب اجملتم  أي سبثل االذباه 
الرئيسي ألقوى التيارات االجتماعية فيو، ذلك التيار الذي يكتسح ما 
عداه ويؤلب حولو اجملتم  كلو دبا وبدده لو من تصورات صباعية ومثل 

ى مقاليد األمور وتسنت القوانُت وأساليب للحياة، فهي طبقة تستؤب عل
وتض  التقاليد اليت سيعيش وفقها اجملتم  اعبديد ال رغًما عنو بل برضائو 
التاـ ألهنا إمبا تستوحي ُب كل أعماؽبا ما انطب  ُب نفس ذلك اجملتم  من 
تصورات ومثل وأساليب جديدة، ويبكن القوؿ حينئذ أف كثافة تلك الطبقة 

يطابق كثافة وامتداد األمة صبيعها ألهنا تقمصت  نفسها أو امتدادىا إمبا
 اؼبثل العليا للمجتم .

فكيف يُبكن أف يوجد واغبالة ىذه تعارض أو اصطراع بُت إرادة تلك 
الطبقة وبُت ؾبموع الناس؟ أٓب يكن األشراؼ والفرساف ُب رومو القديبة ىم 

ؾبدىا وقوهتا، أٓب وحدىم ضباة تلك اؼبدينة من أعدائها زمًنا طويبًل، أٓب يبنوا 
ينظموا فتوحاهتا ويبسطوا رقعتها؟ لقد كاف شعر الناس صبيًعا آنئذ أهنم )أي 
األشراؼ والفرساف( رومو نفسها تلك اؼبدينة اليت ضبلت قوانينها أظباءىم،  
كما كاف ذكر تلك األظباء يثَت ُب نفوس الروماف صورة آابء للشعب كلو 

فيها زمًنا طويبًل بوجودىا لوجود أي لتلك اؼبدينة اليت ظلت األنساب 
أولئك األشراؼ والفرساف فلم يكن يوجد واغبالة ىذه أدىن تعارض أو 
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صداـ بُت ما أراده ىؤالء القليلُت عدًدا، وبُت ما كاف ضروراًي لسبلمة 
 اؼبدينة أي إرادة رومو كلها.

وُب العصور الوسطى بعد غزوات الربابرة وسقوط رومو سادت 
ة، وكاف البد من البناء والتعمَت واالستقرار من جديد، الفوضى والوحشي

عندئذ برز زعماء العائبلت الكبَتة خبلؿ تلك الفوضى، وظهروا ُب صورة 
نباالت موضعية واقطاعية، لقد ذىبت السيادة القديبة للدولة الرومانية، 
واجملتم  ال يزاؿ ابقًيا، ولكنو ال يستطي  أف يعيش من غَت سيادة فيو فعثر 

لى تلك السيادة على كبو موزع متناثر ُب إرادات تلك األسر النبيلة، ع
وأحنة الرأس ؽبا طوًعا ال كرًىا ألف تلك اإلرادات أصبحت وحدىا مصدر 
النظاـ والسبلـ ُب اجملتم  اعبديد، فأي تعارض يبكن أف يوجد واغبالة ىذه 

ن تعبَت عن تلك الطبقة اليت تعرب أحس –بُت إرادة طبقة النببلء ومصاغبها 
رغبات أفراد اجملتم  اعبديد الذين كانوا ُب حاجة ماسة إٔب مثل تلك 

 ٍب بُت القانوف الذي ىو تلك اإلرادة نفسها؟ –اإلرادة 

وُب غداة الثورة الفرنسية قامت الربجوازية بدور ىبتلف بعض الشيء 
عما تقدـ من أدوار الطبقات البارزة وإف كاف يبكن أف تقارف هبا، يقوؿ  

ارؿ ماركس ُب عبارة مشهورة: "لقد استولت الربجوازية على أزمة ك
السيادة السياسية، واغبكومة السياسية النيابية الديبقراطية إف ىي إال وفد 
من قبل الطبقة الربجوازية إٔب مناصب اغبكم"، ردبا صدؽ ىذا، بيد أنو من 

لمتا اغبرية اؼبقطوع بو أف تلك اؼببادئ اعبميلة اػببلبة اليت عربت عنها ك
واؼبساواة واليت اكبرفت عن أوضاعها األؤب ابنتقاؽبا إٔب اؼبيداف االقتصادي 
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فأصبحت حرية ُب اختيار اؼبهنة، وحرية ُب التبادؿ التجاري، وحرية ُب 
الكسب من غَت حد، وحرية ُب التعاقد على أي عمل من األعماؿ دوف 

أصبحت اؼبساواة مساواة حاجة إٔب استئذاف النقاابت اؼبهنية وغَتىا، كما 
ُب عدـ التمت  ابمتيازات ما، وُب إلغاء النقاابت اؼبهنية اليت كانت تقيد 
األفراد وتكبلهم بقيود من حديد، وُب حق التعلم عبمي  اؼبواطنُت وُب 
االطبلع على بواطن األمور بطريق الصحافة واالجتماعات العامة، تلك 

إمبا ىي ُب صاّب الربجوازية إٔب  –وهبب أف نعًتؼ بذلك  –اؼببادئ كلها 
أكرب حد ألهنا تساعد على صعودىا وإثرائها اؼبتزايد، فبفضل تلك اؼببادئ 

يصبح أولئك الذين تكوف ظروفهم ُب بداية « اغبرية اؼبطلقة»اليت ذبملها 
شوط اغبياة أحسن من غَتىم ألهنم على شيء من الثروة أي ألهنم يبلكوف 

م إًذا ابلضرورة برجوازيوف( أكثر قوة من رأي ماؿ كما يقاؿ عادة )فه
غَتىم من الناس ُب ىذا اؼبعًتؾ الذي تقـو اؼبساواة فيو من حيث اؼببدأ 

 فحسب.

ىذا حق بصفة خاصة اآلف، ولكن لنفكر ُب ذلك العصر الذي 
أعقب الثورة وامتد حيًنا من القرف التاس  عشر وًب فيو تطور اقتصادي 

يعتقدوف  –ال الطبقة الربجوازية وحدىا  –عظيم، فقد كاف الناس صبيًعا 
أهنم يستطيعوف الوصوؿ إٔب الثروة والغٌت بوسائل الصناعية اعبديدة اليت  
كانت ذبهلها القروف الغابرة، فكاف طبيعًيا آنئذ أي على األقل ُب بداية 
القرف التاس  عشر أف يبثل الربجوازيوف آماؿ الناس صبيًعا ورغباهتم 

دوا صبهور اؼبواطنُت ُب الطريق الذي يريد ويتمٌت أف ونزعاهتم، وأف يقو 
يسلكو كل فرد من أفراد ذلك اعبمهور، وإًذا فبل يبكن ُب ىذه اغبالة أيًضا 
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أف يوجد تعارض بُت إرادة الطبقة الربجوازية القائدة اؼبنتصرة وبُت إرادة 
اجملتم  الذي ساعد على انتصار تلك الطبقة ابشًتاكو معها ُب تصوراهتا 
ونزعاهتا إذ من الطبيعي جًدا أف يكوف التشري  مشبًعا دبا يبكن أف يسمي 
الروح أو العقلية الربجوازية ُب عصر يصبو فيو الناس صبيًعا إٔب اإلثراء 

 وربصيل اؼباؿ.

لننظر اآلف ُب حالة اثنية وىي ليست حالة الطبقة اؼبنتصرة  -ٕ
ظمتها الصاعدة وإمبا حالة الطبقة اليت بلغت هناية شوطها وع

واليت أدت رسالتها التارىبية واليت ٓب تعد تقـو بوظيفة ىامة أو 
جديدة تتناسب م  عصر جديد من عصور التطور االجتماعي، 
ىذه الطبقة تعودت منذ زمن طويل أف ربتل مكانة رفيعة وأف 
تكدس االمتيازات لذاهتا، وإًذا فهي إٔب هناية شوطها ٓب تكن ُب 

ا ألهنا ىي اليت كانت تض  القانوف أما حاجة إٔب ضباية القانوف ؽب
اآلف وقد انتهى شوطها فهي على العكس ُب حاجة إٔب االعتماد 
عليو والتمسك بو لبلحتفاظ دبا ُب يدىا من امتيازات، فهي 
تطلب إٔب القوانُت أف ربميها من تطور اجملتم  وانقبلبو عليها، 

فمن  ؼباذا وابسم من تطلب ذلك؟ ابسم اؼباضي قبل كل شيء:
اؼبفروغ منو أف القانوف ومصلحة مثل تلك الطبقة كاان ُب اؼباضي 
فبتزجُت متحدين وكاف اجملتم  بذلك على ما يراـ، فلماذا ال 
يكوف األمر كذلك اآلف؟ وإًذا فالطبقة تريد اآلف أف تستبقي 
شبح اؼباضي وأف تقن  ؾبموع اؼبواطنُت أبهنم إف ٓب يذودوا عن 

تعت تلك الطبقة ُب ظلو دبكانة فبتازة النظاـ القدًن الذي سب
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فسيعود اجملتم  القهقري إٔب عهود الفوضى والوحشية والبد 
للطبقة من ذلك االستنصار ابؼبواطنُت صبيًعا أي االعتماد على 
الرأي العاـ استبقاء لذلك اؼباضي ألف الطبقة ٓب تعد ذات حيوية  
لى كسابق عهدىا لتملي القوانُت فبل تستطي  أف تعتمد ع
 نفسها ومواردىا وإمبا على الرأي العاـ الذي ىو رأي اجملتم . 

ىكذا عندما تبلغ طبقة هناية شوطها وعندما تصبح وظيفتها غَت 
حيوية ُب اجملتم  فإهنا ربتاج إٔب ضباية القانوف وتلجأ إٔب سيادتو، أي إٔب 

 ذلك السلطاف الذي يستمد قيمتو واحًتامو من الرأي العاـ.

قانوف ُب ىذه اغبالة أكثر سلطااًن عن ذي قبل ألف وقد يصبح ال
تذكر حينئذ اػبدمات اؼبختلفة اليت  –ذاكرة اجملتم   –الذاكرة االجتماعية 

ادهتا تلك الطبقة إابف ازدىارىا واؼبصاعب اليت القتها إلخراج ذلك 
القانوف فيًتدد اجملتم  طويبًل قبل نسخو واستبدالو دبا ىو أصلح منو 

يدة ويتساءؿ عما إذا كاف ذلك النسخ معناه عودة اجملتم  للظروؼ اعبد
القهقري إٔب الفوضى والتأخر، وال يستطي  اجملتم  التخلص من مثل تلك 
اؼبخاوؼ اليت تساوره ُب مراحل التغَت اغباظبة إال بعد أف وبدث ابلفعل 
 ذلك التغَت االجتماعي ويقف على قدميو، فاجملتم  يتغَت أواًل ٍب تتغَت بعده
القوانُت، أو بعبارة أخرى القوانُت دائًما متأخرة ابلنسبة إٔب التقدـ 

اليت تضر ابجملتم   –االجتماعي، وىذا ىو ما يفسر لنا علة بقاء القوانُت 
زمًنا قبل أف توض  قوانُت جديدة  –وإف كانت تفيد الطبقة اليت أشبرهتا 

جتماعية من جهة تبلئم العصر اعبديد: فما ذلك كلو إال بفضل الذاكرة اال
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ٍب من جهة أخرى بفضل خوؼ اجملتم  أال هبد ُب نفسو القدرة اػببلقة 
الضرورية للمجيء جبديد وبل ؿبل القدًن من القوانُت الصاغبة أي اليت ال 

 ترج  ابجملتم  إٔب الوراء.

أي التمسك « القانوف للقانوف»ىناؾ ُب العقل اعبماعي خرافة 
يمتو، وال ريب أف الطبقة اليت بلغت غاية ابلقانوف للقانوف مهما كانت ق

شوطها وانتهى دورىا التارىبي تنساؽ ابلطبيعة إٔب التحصن بتلك اػبرافة 
والتذرع هبا لصد كل ما من شأنو أف ينسخ قوانينها، ولكن كما يقوؿ 

: "ليس شيء أكثر خطأ من القوانُت اليت تربر Pascalالفيلسوؼ ابسكاؿ 
عها العتقاده بعدالتها فإمبا يطي  عدالة موىومة اػبطأ، واإلنساف الذي يطي

وال يطي  جوىر القانوف ولبابو، فذلك قانوف تركز حوؿ نفسو أي قانوف 
لذاتو وليس لشيء زائد عنو"، فمن اؼبعروؼ أف لباسكاؿ تصور اجتماعي 
للقانوف يذىب فيو إٔب أنو إذا كاف ىناؾ مبدأ يلـز الناس ابلطاعة للقانوف، 

ىو أف القانوف قانوف فحسب وليس أنو عادؿ، ألف القانوف فهذا اؼببدأ 
غَت عادؿ مهما كاف شأنو وألنو البد من الطاعة وإحناء الرأس أماـ أمر من 
األمور وىذا األمر ُب ؾبتمعاتنا ىو القانوف ُب ذاتو، وىذا التصور 
االجتماعي للقانوف ىو ما صاغة ابسكاؿ ُب عبارة أخرى يقوؿ فيها: "ال 

اس إف القوانُت غَت عادلة ألهنم ال يطيعوهنا إال العتقادىم أبهنا تقل للن
عادلة"، دبعٌت آخر ال تقل للناس أف القوانُت زبدـ مصاّب طبقة من 
الطبقات ولو كانت ُب سبيل الزواؿ ألف الناس ال ىبضعوف للقوانُت بصفة 
ا عامة إال ألهنم يعتقدوف أهنا قوانُت عادلة من حيث ىي قوانُت فحسب، م
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إذا تطرؽ إٔب عقوؿ الناس شك ُب ىذا فهم لن يطيعوا بعد ذلك أي 
 قاعدة أو قانوف.

اغبالة الثالثة ليست حالة طبقة ُب أوج صعودىا وانتصارىا، كما  -ٖ
أهنا ليست حالة طبقة ُب هناية شوطها وبداية اكبدارىا وإمبا ىي 
حالة طبقة تسعى ببطء إٔب غزو مكانتها وتعمل جاىدة ُب سبيل 

وؿ على بعض امتيازات هتمها، وىذا شأف الطبقات اغبص
السفلى اليت ضحى اجملتم  هبا خبلؿ عصوره اؼبتعاقبة، ُب ىذه 
اغبالة من اؼبؤكد أيًضا أف الطبقات مضطرة إٔب االستناد إٔب 
القانوف، وأعٍت ابلطب  القوانُت اعبديدة اليت سبكنها من أغراضها 

ثلها موض  التنفيذ، وىي على كل حاؿ قوانُت كغَتىا وتوض  م
ومن الواضح أنو لو اكتفت الطبقات السفلى أبف أتخذ امتيازاهتا 
وربقق أغراضها وحقوقها بطريق العنف أو اإلضراب دوف أف 
تصدر هبا قوانُت تقرىا فإف تلك االمتيازات واغبقوؽ تبقى دائًما 
مزعزعة ومعرضة للضياع ُب أعاصَت اغبياة ألهنا حقوؽ تنازلت 

لطبقة دوف أف يعًتؼ هبا ؾبموع اؼبواطنُت ُب صورة  عنها طبقة
تشري  أو قانوف، وال يبكن مثل ىذا االعًتاؼ إال إذا استطاعت 

أبف  –أي الرأي العاـ  –الطبقات السفلى إقناع اؼبواطنُت صبيًعا 
تلك اغبقوؽ أو االمتيازات ليست ُب مصلحتها وحدىا بل ىي 

صلحة العامة، ذلك ىو ُب مصلحة اجملتم  أو األمة كلها أي اؼب
الشرط األوؿ الذي توفر ُب إبراز كل تلك اإلصبلحات اليت 
صدرت هبا قوانُت ُب اجملتمعات اغبديثة منذ القرف التاس  عشر 
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مثل االعًتاؼ «: اإلصبلحات االجتماعية»واليت عرفت ابسم 
حبق االئتبلؼ واالعتصاب وحبق أتليف النقاابت العمالية وحبق 

واػباص وقوانُت حوادث العمل اليت أصبح االضراب العاـ 
دبقتضاىا على صاحب العمل أف يربىن عند حدوث إصابة أو 
كارثة ُب مصنعو على أف العامل مسئوؿ فإف ٓب يستط  برىاف 
ذلك بدليل قاط  أو لو ثبت أف ذلك نتيجة إنباؿ ُب استيفاء 
مصنعو لشروط األمن والصحة فإنو يلـز بدف  تعويضات 

ػبسارة اليت ىبسرىا العامل، ويضاؼ كذلك إٔب تتناسب م  ا
تلك اإلصبلحات نظاـ التأمُت االجتماعي كمعاشات العماؿ 
والتأمُت للشيخوخة واؼبرض والبطالة وأيًضا تشري  ربديد 
ساعات العمل ومنح األجازات للعماؿ م  عدـ قط  أجورىم 

 واألخذ ابلعقود اعبماعية ...إْب.

ات وؼباذا اندت هبا اجملتمعات ؼباذا أدخلت كل تلك اإلصبلح
واعًتفت هبا اؽبيئات النيابية ُب صورة تشريعات؟ سبب ذلك االقتناع العاـ 
أبف االعًتاؼ هبا ُب صلب القوانُت ىو الطريق الوحيد غبفظ النظاـ واألمن 
إذ من احملتمل جًدا أف يؤدي ذباىل تلك اغبقوؽ ورفض تلك االمتيازات 

و على األقل إٔب وجود حالة تذمر عامة وأزمة إٔب ثورة الطبقات السفلى أ
داخلية متصلة تشعل نشاط الوطن ُب السلم ووحدة الصفوؼ ُب اغبرب،  

أي الشعور « التقدـ»كذلك ىناؾ سبب آخر ىو الشعور اؼبتزايد بضرورة 
أبف ربسُت حاؿ مثل تلك الطبقات الغزيرة اؼبًتامية إمبا ىو ربسُت ُب اغبالة 

ة وسَت إٔب األماـ ابإلنتاج الصناعي والزراعي والتجاري االقتصادية الداخلي
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فبا يؤدي إٔب رخاء عاـ وزايدة ُب االستهبلؾ مًعا، وىكذا نرى أف ابعث 
أيًضا؛ « التقدـ»فحسب بل « النظاـ»تلك اإلصبلحات اؼبقننة ليس 

لنبلحظ اآلف أف النظاـ والتقدـ أمراف ال يهماف طبقة ابلذات دوف أخرى 
األمور اليت هتم األمة كلها ويبكن أف تطرح على الرأي العاـ  وإمبا نبا من

 لتحوز قبولو ورضاءه وعطفو.

ولكن العجيب ُب أمر تلك القوانُت ىو أف أولئك الذين شرعوىا 
بتلك الروح، وللسببُت اؼبذكورين، والذين ٓب يتبينوا اغبالة العقلية اؼبختلفة 

ماذا تريد أف تصن  تلك  للطبقات اليت تفيد من تشريعاهتم وٓب يفهموا
الطبقات دبا حصلت عليو من حقوؽ، أقوؿ العجيب أف أولئك ٓب يتنبأوا 
بنتائج ما تنازلوا عنو لتلك الطبقات، فعندما شرع الفرنسياف فالديك 
وروسو ُب أواخر القرف اؼباضي قانوف إابحة النقاابت ُب صورهتا اعبديدة ال 

لفي الذكر: فقد كاف يعنيهما أف شك أهنما صدرا ُب ذلك عن السببُت السا
ينظم نشاط العماؿ على كبو يؤدي إٔب النظاـ والتقدـ، فقد أخذ العماؿ 
قبيل ذلك يشعروف شعورًا متزايًدا بقوهتم وأنبيتهم ُب اإلنتاج، ففكر 
أصحاب الشأف ُب تسيَت وحصر ذلك الشعور ُب قنوات منظمة، فشقت 

عد ذلك ما ٓب يكن ُب القنوات فعبًل فكانت نقاابت، ولكن حدث ب
اغبسباف فالديك وروسو أعٌت أف النقاابت نفسها أصبحت نقطة بدء 
لتوس  عمإب جديد ُب نشاطو، واؼبشرعوف الذين يضعوف القوانُت على 
الطريقة اؼبألوفة ُب حضارتنا ال يعرفوف ُب الواق  التيارات االجتماعية 

التجم  وحقيقة اعبديدة ألهنم ُب نصوصهم وأساليبهم هبهلوف طبيعة 
اإلنساف، والبد لذلك من ثقافة أخرى غَت قانونية، أعٍت اجتماعية ونفسية 
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وًترىبية وفلسفية أيًضا أي ثقافة ابلبشرية على حقيقتها، ومن ٍب نزعة بعض 
البلداف اؼبتقدمة اليقظة إٔب اخضاع الدراسات القانونية إٔب الدراسات البشرية 

يات اعبامعية للدراسات األخَتة )أمريكا وجعل األؤب فرًعا من فروع الكل
وإقبلًتا وخاصة روسيا( ألنو هبب منذ اآلف أف زبلق العقلية العلمية اؼبوضوعية 
والدراية ابلبشرية ُب سرىا وابطنها عند اؼبقننُت الذين إف بقوا ُب أوضاعهم 
دبا القديبة اليت تستقل ابلقانوف لتدرسو ُب ذاتو فإهنم لن يستطيعوا أف يتنبأوا 

ستؤدي إليو قوانينهم، إذ وبدث دائًما أف تستنبط من تلك القوانُت نتائج ال 
يتنبأ هبا واضعو كما أف تلك القوانُت تكوف قد قدمت يـو والدهتا ابلذات إذ 

حىت أحدثها إال عهًدا مضى ولو بعض  –اجملتم  ُب حركة، وال سبثل القوانُت 
 الشيء.

واضح أنو  –ظات األخَتة وبغض النظر عن اؼببلح –على كل حاؿ 
دبجرد صدور تشري  جديد يعًتؼ حبقوؽ لطبقات ما تنشأ مطالب أخرى 
جديدة، وسيوجد حتًما مشرعوف يدركوف أف الشرط الضروري للنظاـ والتقدـ 
ىو دائًما أف يتس  اجملاؿ إٔب تشريعات جديدة ؼبا يستجد من اؼبطالب ىكذا 

شيء أف يُلحظ تعارض بُت القانوف  لبلص إٔب القوؿ أبنو إذا كاف من اغبق ُب
والنظاـ الطبقي، ابعتبار أف القانوف يعٍت اؼبصلحة العامة ُب حُت أف الطبقة تعٍت 
اؼبصلحة اػباصة، فإنو من اغبق البُت أيًضا أنو ربت لواء القانوف وُب ظلو 
ورعايتو إمبا وبدث تكوف الطبقات وتطورىا ومبوىا أعٍت أف الطبقات سواء 

ا أـ دنيا إمبا يعًتؼ هبا القانوف كأوضاع اجتماعية متماشية م  أكانت عليً 
نزعات اجملتم ، وهبذا اؼبعٌت يبكن التأكيد إًذا أبف القوانُت تعمل من جهتها على 
تدعيم الطبقات وإبراز تصوراهتا الطبقية أعٍت أهنا تعمل على زايدة حدة 

 التصورات الطبقية وشدهتا ُب الوجداف الطبقي.
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 احلادي عصرالفصل 

(ٖٓ)  

 خامتة وخالصة

لنعد أدراجنا إٔب الوراء ُب الطريق الذي سلكناه إٔب ىنا، 
لقد تعرضنا إٔب الطبقات من جهات ـبتلفة وأدرجنا ذلك  
كلو ُب نظرية عامة عن تكوف تلك اؽبيئات االجتماعية 

 وطبيعتها، فما ىي تلك النظرية وما مداىا؟

التعريف اؼبؤقت الذي بدأان بو فتبينا ليس لغًوا أف نعود ابلذاكرة إٔب 
منو على األقل ما ليس من مقومات تلك اؽبيئات: فقد قلنا إهنا تتميز عن 
اؽبيئات القومية كالقبيلة أو اؼبدينة العائلية اليت تقـو على أساس اؼبهنة 

 وحدىا.

وم  ذلك فإف الطبقات االجتماعية ليس غريبة كل الغربة عن ازباذ 
القومية: فالفبلحوف يقطنوف الريف وال سبيل إٔب غَت  ما يشبو األوطاف

ذلك، والعماؿ يتزاضبوف على أحياء بعينها من اؼبدينة كما يتزاحم 
الربجوازيوف على أحياء أخرى، فهناؾ إذف أوطاف طبقية بكل معٌت كلمة 
الوطن، ولكن تلك ألوطاف ليست؛ كل أتكيد من مقومات الطبقات ألنو 

ٓب تسم كذلك ألهنا تقطن مناطق متباينة وإمبا ىي  من الواضح أف الطبقات
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تقطن مناطق متباينة ألهنا طبقات، وىذا ال يبن  ابلطب  من أف ازباذ مناطق 
 ـبتلفة يقوى ُب الناس شعور االنتساب إٔب طبقات ـبتلفة.

كذلك ىي ليست غريبة كل الغربة عن القرابة وأواصر الدـ: فقد 
يتزاوجوف فيما بينهم، ونضيف اآلف أف  علمنا أف أفراد الطبقة الواحدة

الطبقات زبض  ُب الواق  إٔب شيء من الوراثة بسبب ىذا الزواج الداخلي، 
والزواج ُب حدود الوراثة ىو القناة الطبيعية اليت تتدفق خبلؽبا قرابة الدـ، 
ولكن من اؼبؤكد أننا ىنا أيًضا إبزاء صفة اثنوية ومشتقة أي مًتتبة على 

ن اعبلي أف الطبقات وجدت أواًل فًتتب على وجودىا أف غَتىا ألنو م
ربددت القراابت أو روابط الدـ ُب حدود دوائر تكاد تكوف مقفلة إحداىا 

 عن األخرى ومستقلة إٔب حد كبَت.

وأخَتًا ليست الطبقات غريبة كل الغربة عن اؽبيئات اؼبهنية: فإف 
فئات من الفبلحُت  الناس كثَتًا ما يتحدثوف عن طبقات اقتصادية ويعنوف

أو من العماؿ أو من غَتىم، تتميز كل منها بنوع من أنواع اإلنتاج، كفئة 
اغبوذية أو فئة عماؿ اؼبناجم أو فئة عماؿ الربيد أو غَت ذلك، ولكن هبب 
التميز م  ذلك بُت الطبقات االجتماعية والفئات أو الطبقات االقتصادية 

اإلنتاج، إذ التخصص أو نوع اإلنتاج اليت يراد هبا التخصص اؼبهٍت أو نوع 
ال يقيم وحدة طبقة من الطبقات االجتماعية، فالعماؿ سواء أأنتجوا صلًبا 
أـ نسيًجا أـ أاثاًث أـ سبلًحا أـ غَت ذلك إمبا يؤلفوف طبقة واحدة رغم 
اختبلؼ اإلنتاج، وكبن اف اعتقدان غَت ذلك أي أف زعمنا أننا ىنا إبزاء 

ؼ اإلنتاج فإننا سنكوف قد ذباىلنا الصفة األساسية طبقات ـبتلفة الختبل
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اؼبقومة لفكرة الطبقات وأعٍت صفة الًتتيب والتسلسل اليت تنبو إليها كارؿ 
ماركس إذ الطبقات االجتماعية ال تصبح جديرة هبذا االسم إذا قدمت لنا 
صفة التسلسل أو الًتتيب ُب اؼبراتب االجتماعية، وال يبكن ابلطب  وض  

ما بُت أنواع اإلنتاج وفروعو ألهنا كلها ضرورية وانفعة على السواء ترتيب 
وكأهنا بذلك أسناف العجلة اؼبسننة ال فرؽ بينها والبد منها صبيًعا، وإذف 
فالطبقات االجتماعية شيء غَت الطبقات أو الفئات االقتصادية مهما  

اسات كانت أنبية ىذه األخَتة من وجهة نظر الدراسات االقتصادية والدر 
 اؼبهنية البحتة.

ابعبملة الطبقات االجتماعية ىيئات اجتماعية من نوع لو خصائصو  
كما أهنا ذات كياف من العسَت ربديده على الدقة، فلقد رأينا أنو من 
العسَت أف نض  بينها حدوًدا فاصلو كل الفصل م  أننا نشعر شعورًا قواًي 

الناس ُب كثَت من مناطق بوجودىا وأبهنا حقائق واقعة، حًقا قد ينسى 
اجملتم  تلك الفواصل الطبقية، وخاصة عندما يلتقوف مثبًل ُب اؼبسارح، وُب 
اؼببلعب الرايضية، وُب اعبامعات، وُب اؼبطاعم واؼبقاىي وأحيااًن ُب البواخر 
والقطارات ذات الدرجة الواحدة، إال أهنم عندما يعودوف إٔب بيوهتم أو 

وأنديتهم أو عندما يتزاوروف أو يتزاوجوف أو  عندما يذىبوف إٔب أعماؽبم
وبضروف احتفااًل رظبًيا أو غَت ذلك، فإف تلك الفواصل والفوارؽ الطبقية 
تظهر للعياف ُب أجلى مظاىرىا، وليس شيء أشبو ابلطبقات، ُب انفصاؽبا 
واستقبلؽبا، من تلك اؼبدف اليت عرفتها بعض اجملتمعات القديبة كاليوانف 

من تلك األوساط اعبغرافية اؼبعروفة قديبًا اليت هبد أىلها فيها مثبًل، أعٍت 
جوىم الطبيعي وعبلقاهتم اؼبعتادة الطيبة على حُت أهنم هبدوف ُب أىل 
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اؼبدف األخرى أعداء منافسُت، على أنو من الشائق جًدا لئلنساف أف ىبرج 
فيد أحيااًن عن مدينتو أعٍت عن طبقتو، وما ذلك إال اررباؿ أو اغًتاب م

ألنو يكشف عن نواح وجهات من اإلنسانية ال تتيسر معرفتها بغَت تلك 
الرحلة، ولكن كلما سنحت الفرصة أبف نرربل إٔب طبقة أعلى أو إٔب طبقة 
أقل، ٍب بعدما نشب  فضولنا ُب حب التكشف عن أحواؿ الناس وعن 

ا اليت دخائل حياهتم فيها، شعران حبنُت إٔب أوطاننا الطبقية األؤب وأجوائن
اعتدانىا، وضقنا ذرًعا ابغبياة لو ارغمنا على البقاء طويبًل خارًجا عنها، 
وذلك اغبنُت وىذا الضيق أصدؽ دليل على حقيقة الطبقات وسلطاهنا 
وىيمنتها على أعضائها، وال شك أف ذلك السلطاف ىو سبب الصعوبة 

ة ؾبردة اليت يلقاىا الباحث عند ما يريد أف يدرس الطبقات دراسة موضوعي
 عن إحساسو وشعوره بطبقتو.

فنحن ال نعرؼ وال نستطي  أف نشاىد بدقة ومن غَت ربيز تلك 
األوساط االجتماعية اليت أنلفها ألفة شديدة أعٍت الطبقة اليت نتسب إليها، 
إذ هبب للمشاىدة أف لبرج عنها، ولكننا ُب الواق  نعيش فيها ونتعلق 

و ُب حالة االنتساب إٔب طبقة معينة كما أبذواقها ومعايَتىا، ومن الواضح أن
على حد تعبَت أو جست  « زبتلط الذات ابؼبوضوع»ُب حالة علم النفس 

كومت، فكيف سبكن إًذا اؼبشاىدة والدراسة؟ أال ينبغي الفصل بينهما 
وخروج أحدنبا عن اآلخر؟ أليس ىناؾ أيًضأ جانب من الصحة ُب النقد 

من علماء االقتصاد حُت نعت  الذي وجهو كارؿ ماركس إٔب معاصريو
ألهنم برجوازيوف يفكروف ُب األحداث االقتصادية « ابلربجوازية»اقتصادىم 
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ابؼبنطق الربجوازي اؼبألوؼ ُب طبقتهم على حُت ىم يتعرضوف أيًضا لغَت 
 الربجوازيُت من طبقات؟

الواق  أننا نرى من تصورات طبقة عليا كالربجوازية ومن أحكامها 
لطبقية مدى تعرضها للخطأ ألهنا تصورات وأحكاـ طبقة على األنظمة ا

اغبرص على صيانة تلك  –ولو من غَت وعي  –ذات مصاّب معينة يبليها 
اؼبصاّب وتربيرىا بكل الوسائل، مثبًل ربكم تلك الطبقة، من وجهة ما 

أبنو ال توجد اآلف طبقات ألف « الديبقراطية»تسميو ُب نظامها السياسي 
ت ُب نظرىم االمتيازات اؼبقننة وكفلت لؤلفراد صبيًعا حق الديبوقراطية ؿب

التسابق اغبر ُب مضمار اغبياة، أي كفلت لكل الفرصة إلظهار واستغبلؿ 
مواىبو الفردية ذلك حكم فيو بعض النفاؽ ألف األفراد ُب ذلك اؼبضمار 
غَت متساوين إذ ىم على إبعاد ـبتلفة من نقطة البدء فيو بسبب اختبلؼ 

لكل منهم ابلوراثة أو بغَتىا من رأس ماؿ يبكنو من ىذا العمل أو  ما هتيأ
تلك اؼبهنة دوف شيء آخر، وكبن أف أخذان أحكاـ طبقة سفلى على طبقة 
عليا فسنجد نفس اػبطأ والعنت: فالطبقة العاملة ربسد الطبقة الربجوازية 

دوف   على ماؽبا وحياهتا الرغدة وتدعي أف أفراد الطبقة الربجوازية سعداء
كد أو عمل شاؽ كعمل العماؿ، ولكننا نعلم علم اليقُت كما يكابد أولئك 
الربجوازيوف ُب بناء مراكزىم االقتصادية من نصب ومشقات ومن عمل 
متواصل وإٔب بيوهتم نفسها على كبو من األكباء كالتفكَت اؼبستمر وضبل 

ال ُب  اؽبمـو أو إبراـ الصفات واالتفاقات وعقد جلسات وإقرار قرارات
مكاتب العمل وحدىا بل ُب بيوهتم أيًضا، وكذلك ذبشم االنتقاالت 
واألسفار على كبو خاطف بُت اؼبدف بل األقاليم والدوؿ، كل ذلك فبا 
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يروعنا ُب رجل األعماؿ اغبديث ليس الباعث عليو كسب اؼباؿ فحسب 
بل قبل كل شيء حسب العمل للعمل إذ الربجوازيوف ىم طبقة ربيا ابلعمل 

للعمل مهما كانت درجة ثرواهتم، وكثَتًا ما يدىش من يتصل عن قرب و 
أبولئك الربجوازيُت الدؤوبُت من عماؽبم ومستخدميهم، ويعجبوف كيف 
يستطي  مديرىم مثبًل أف يعمل عمبًل ال ينقط  وبنشاط ال نظَت لو قد 
ينوءوف بو ىم أنفسهم، على كل حاؿ هبب أف نعتقد أف تصورات وأحكاـ 

 ى طبقة أخرى أحكاـ ظلم وأاننية وعنت.طبقة عل

وإذف فكيف يبكن اػبروج عن ىذه اغبلقة اؼبفرغة، أي كيف نستطي  
أف ندرس الطبقات دراسة موضوعية رغم وجود كل منا ُب طبقتو؟ وىل 
نستطي  أال نتحيز؟ قد يقاؿ إف الشخص يستطي  أف يتجرد عن وسطو بل 

قو فبكًنا من وجهة نظر عن كل وسط آخر، وليس ىذا التجرد على إطبل
علم االجتماع إذ البد ُب كل ؾبهود فكري وُب كل دراسة تعتمد على 
اؼبشاىدة والتقصي االستقرائي من االستناد إٔب وسط اجتماعي معُت نطل 
منو إٔب األوساط األخرى، وليس من الضروري أف يكوف ذلك الوسط 

كيف أف االستناد االجتماعي ىو طبقة من الطبقات االجتماعية فقد رأينا  
إٔب طبقة ما يؤدي إٔب اػبطأ والعنت ُب األحكاـ اليت تلقى على الطبقات 
األخرى، وإًذا فبلبد من االستناد إٔب وسط اجتماعي من طبيعة وتكوين 
غَت طبيعية الطبقات، أعٍت االستناد إٔب صباعة العلماء تلك اؽبيئة اليت 

 اقتناص اغبقائق ُب ذاهتا صقلت دبضي الزمن اؼبناىج والطرؽ اؼبؤدية إٔب
ؾبردة عن كل لوف شخصي وىوى طبقي، وكونت على مر األايـ ُب كل 
اذباه تصورات صباعية من نوع موضوعي حبث ىي التصورات أو اغبقائق 
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العلمية، ىذا ىو الطريق الوحيد لكي نكوف موضوعيُت غَت متحيزين ُب 
 أحكامنا عن الطبقات.

يُت على ىذا النحو وإٔب أقصى حد ىذا وإذا أردان أف نكوف موضوع
« مادي»إال كل ما ىو « موضوعًيا»فبكن فلنحذر من أف ال نعترب 

فحسب، كبن نعلم أف علماء الطبيعة يدرسوف األشياء اؼبادية اعبمادية  
كالضوء واغبرارة واؼبغناطيسية والذرة والطاقة وغَتىا، وىم ُب دراستهم 

إٔب أقصى حد فبكن ألف تلك يستطيعوف حبق أف يكونوا موضوعيُت 
تصوراهتم ومعتقداهتم وأحكامهم الطبقية ال تتدخل أو تؤثر ُب نتائج 
أحباثهم، فهل نستطي  أف كبذو ُب علم االجتماع حذوىم، وىل نستطي  
أف نقوؿ إف اجملتم  ليس كلو إال اعبانب اؼبادي الذي يقاس ويعد ويق  

ب اؼبادي ىو وحدة ربت اغبواس واؼبشاىدة واالختبار، وىل ىذا اعبان
اؼبادية »الذي يهمنا ىنا؟ لقد كاف ذلك اعبانب وحده موضوع النظر ُب 

اليت ابتدعها كارؿ ماركس ُب األحباث االجتماعية ولذلك « التارىبية
بيد أنو ُب نظر االجتماعيُت « ابلعلمية»استحقت ُب نظره أف تنعت 

والتصورات اؼبعاصرين وخاصة مدرسة دور كيم الفرنسي تعترب اآلراء 
اعبماعية ذات حقيقية ال تقل أنبية عن األشياء اؼبادية ويبكن أف تعاِب 
مثلها ابلطرؽ اؼبوضوعية العلمية م  أهنا أقرب إٔب عآب النفس منها إٔب عآب 
اؼبادة، فلنحذر إًذا من أف نقتصر على اعبانب اؼبادي أعٍت على الصناعة 

لة الطبقات واجملتم  بصفة وطرؽ اإلنتاج وتوزيعو كأساس للبحث ُب مسأ
عامة كما فعل كارؿ ماركس، ولنتذكر أف ىناؾ أمًرا آخر ال يقل أنبية عن 
الصناعة واإلنتاج وهبب أال يغفل ُب البحث االجتماعي العلمي ألنو جزء 
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من ؾبموع الوقائ  اليت يتناوؽبا علمنا ابجملتم  وىذا األمر ىو اآلراء أو 
عن اإلنتاج الصناعي نفسو وعن غَت اإلنتاج  التصورات اليت يكوهنا اجملتم 

أعٍت عن اجملتم  كلو إذ اجملتم  نفسو من حيث ىو كذلك يبكن بل هبب 
أف يعرؼ دبجموعة التصورات واآلراء اليت يكوهنا عن كل شيء ُب ىذا 

 الوجود وعن نفسو ابلذات.

ذلك ىو منهج دوركم ومدرستو وىو الذي اتبعناه فيما قدمنا، لقد 
ابلطب  أف ننظر ُب العناصر اؼبادية كالصناعة أو اؼبهنة أو اإلنتاج حاولنا 

ولكننا عمدان دائًما إٔب أف نض  على األقل ُب نفس اؼبستوى تلك اآلراء 
اجملتم  حياؿ الصناعة « ردود فعل»والتصورات اعبماعية فعنينا أبف نتفهم 

ذا كلو ىو ما واإلنتاج وغَتنبا من الوقائ  اؼبادية وأيًضا تصوره لنفسو وى
 «.التصورات اعبماعية»أظبيناه 

لقط طبقنا ذلك اؼبنهج أواًل دبناسبة طبقو الفبلحُت، فلكي نعرفها 
وجهنا انتباىنا أواًل صوب ظروؼ العمل أو اؼبهنة فقلنا إف الفبلحُت 
يعاعبوف كائنات حية ىي النبات واغبيواف، وتلك الكائنات تنتشر بطبيعتها 

رتبط بذلك السطح وىذا ما يفسر لنا سبب فوؽ سطح الًتبة وىي ت
انتشار الفبلحُت أنفسهم ُب مناطق شاسعة وثباهتم حيث تثبت تلك 
الكائنات، ٍب ؼبا كانت تلك الكائنات ال زبض  بعُت الدرجة اليت زبض  هبا 
اؼبادة اعبامدة لعمل اآلالت وأتثَتىا بل البد من ترؾ تلك الكائنات تنمو 

و من زمن بيولوجي فقد اقتصرت أعماؿ الفبلح وتتطور حسبما ربتاج إلي
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على رقابة كل كائن من تلك الكائنات وتتب  تطوره خبلؿ الشهور 
 والفصوؿ واألعواـ.

ينتج عن خصائص عمل الفبلح ومهنتو االرتباط ابألرض وذلك 
شرط أوؿ ُب اإلنتاج الزراعي ألنو ىو الذي يسمح برقابة مباشرة وهبعل 

ملو، وىذا ما يفسر لنا نوع حياة الفبلح، تلك الفبلح يتعلق ويعٍت بع
اغبياة اليت تتميز قبل كل شيء بعدـ وجود انقساـ واضح بُت ساعات 
العمل وساعات غَت العمل ُب يـو الفبلح، ٍب عدـ انفصاؿ أماكن عملو 

 وأماكن سكناه ألف مسكنو يتاخم دائًما حقلو.

ح سجلنا وإذف فنحن عندما سجلنا ابؼبشاىدة خصائص مهنة الفبل
ُب الوقت عينو ردود فعل اجملتم  الفلحي، تلك الردود اليت تعرب عن 
نفسها ُب سلسلة من التقاليد والعادات ؽبيئات اجتماعية حياهتا أكثر 
استقرارًا وتشتًتا وعزلة من حياة غَتىا من اؽبيئات، كل تلك اؼبميزات اليت 

هباد وصلة موازاة تستوقف نظر الباحث االجتماعي إمبا تفسر ُب الواق  إب
 بُت ظروؼ اؼبهنة من جهة واغبياة االجتماعية للفبلح من جهة أخرى.

وإذا انتقلنا إٔب ؾبتمعات اؼبدينة قبد مهًنا وأعمااًل أخرى كالتجارة 
والصناعة وغَتىا من اغبرؼ، لنثبت النظر إٔب الصناعة فسندرؾ فورًا من 

صبادية صرفية، ابلطب  لقد   خاصية تلك اؼبهنة ىي أهنا تعاِب دائًما أمورًا
كاف الصان  فيما قبل نشأة الصناعة الكربى يعاِب دائًما اؼبادة اعبامدة 
ولكن عملو ٓب يكن مقتصًرا على ذلك فقد كاف عليو أف يتصل بزابئنو 
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إذ كاف « رفيًقا»)ليس فقط عندما كاف صاحب عمل بل حىت عندما كاف 
ح أيًضا صاحب عمل( وأف الرفيق يعلم أنو ستتاح لو الفرصة لكي يصب

يربز مواىبو الفردية ُب ابتداع ما يستجلب رضاه صبهوره كما كاف عليو أف 
حيث  Corporationيكوف عضًوا ُب تلك اؽبيئات أو الطوائف اؼبهنية 

توجد تقاليد وعادات معينة لكل طائفة منها، وإًذا فيمكن القوؿ أبف اؼبنتج 
كربى جزًءا من اجملتم  ويعيش ُب الصناعي كاف فيما قبل عصر الصناعة ال

 اجملتم  حىت حُت يعمل.

وليس األمر كذلك منذ إدخاؿ اآللية اغبديثة وانقساـ العمل انقساًما 
شديًدا، إذ اؼبدينة تبدو اآلف منقسمة إٔب قسمُت ينتظم أحدنبا العماؿ 
وحدىم، ولقد رأينا كيف أف خاصية الصناعة اغبديثة ىي أف ذبرب من 

و على أف يبقى أغلب يومو ُب عزلة م  اؼبادة اعبامدة مولًيا يبارسها بيدي
ظهره إٔب اجملتم  وعبلقاتو وقيمو، وذلك على عكس أولئك الذين 
ينتظموف القسم اآلخر من اؼبدينة فهم ُب أثناء عملهم بل دبناسبة عملهم 

 أيًضا إمبا يتصلوف ابلناس ويبقوف ُب أوساط آدمية.

حيث نعلق أنبية خاصة على اؼبهنة ىنا وُب ىذا اؼبقاـ ابلذات 
الصناعية وخصائص اإلنتاج الصناعي يصح أف نتساءؿ عما إذا كنا قد 
قربنا إٔب اؼبادية التارىبية وأوشكنا أف ننهج منهجها، ألنو من اؼبعلـو اآلف 
بعدما قدمنا أف كارؿ ماركس يفسر أيًضأ انقساـ اجملتم  إٔب طبقات، 

بوسائل اإلنتاج أي ابلصناعة الكربى أو  وظهور طبقة العماؿ بصفة خاصة،
 اآللية اغبديثة وما ينجم عن ذلك من توزي  سيئ للثروة.
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ولكن ىناؾ فارًقا بُت وجهة نظر كارؿ ماركس والنظرية اليت ندعوا 
إليها، فقد عٌت كارؿ ماركس بصفة خاصة ببياف أثر اإلنتاج الصناعي 

اليت كانت لو أو كاف  اغبديث من حيث ذبريده للعامل من كل آالت عملو
يستأجرىا فيما قبل نشأة الصناعة اغبديثة وبذلك أضحى العامل من غَت 
آالت يبتلكها وؼبا كانت تلك اآلالت ملًكا لغَته أعٍت ألصحاب رؤوس 
األمواؿ، فقد صار العامل ذا مركز غَت مستقل بل ىو مستعبد خاض  

 لرأس اؼباؿ.

رج  عند كارؿ ماركس إٔب وخبلصة القوؿ أف االنقساـ إٔب طبقات ي
اختبلؼ مركزين: مركز اؼبالك الذي يستغل، ومركز اؼبعدـ اؼبستغل 

 وليست توجد غَتنبا طبقة اثلثة عنده.

ولقد بينا أف فكرة االستغبلؿ وحدىا ال تكفي ُب تعريف واستيعاب 
التصورات اعبماعية اليت تسود وجداف العماؿ كما بينا أف طوائف 

وظفُت وغَتىا ال سبلك أيًضا وسائل إنتاجها اؼبستخدمُت وصغار اؼب
االقتصادي، فلماذا ال تؤلف والعماؿ مًعا فئة واحدة متجانسة ىي طبقة 

 اؼبستغلُت؟

الواق  هبب أف نظر إٔب اؼبهنة واإلنتاج كما فعل كارؿ ماركس وأيًضا 
إٔب شيء آخر ٓب ينظر إليو صاحب اؼبادية التارىبية وأعٍت إٔب عآب 

جتماعية تلك التصورات اؼبستقلة عن اؼبهنة أو اإلنتاج اليت التصورات اال
تنشأ ُب أوساط متحررة من كل اعتبار مهٍت أو مادي ألف انتباىها متجو 
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أبكملو ال كبو األشياء أو اؼبادة وإمبا كبو اإلنساف وعبلقات اإلنساف، أعٍت 
 إٔب القيم اإلنسانية واجملتم  اإلنساين.

طبقي على أي أساس من األسس سواء فلقد رأينا أف كل تقسيم 
أكانت الطبقات سياسية أـ حربية أـ دينية أـ فكرية )ىناؾ طبقة فكرية 

ُب الصُت( أـ اقتصادية فإهنا صبيعها  mandarinsعليا ىي طبقة اؼباندراف 
إذ اجملتم  يض  ُب الصف األوؿ ُب « حكم تقويبي»أقساـ تعتمد على 

حة أو من النشاط يسعى إليو أفراده حياتو االجتماعية نوًعا من اؼبصل
جاىدين، ولقد رأينا أف نوع النشاط ىبتلف ابختبلؼ اجملتمعات 
واغبضارات ولكن مهما اختلفت أنواع النشاط اليت تضعها اجملتمعات ُب 
الصف األوؿ ُب حياهتا وسواء أكانت سياسية أـ اقتصادية أـ غَت ذلك، 

احدة ىي أف اجملتم  إمبا يرف  فإهنا كلها تشًتؾ على اختبلفها ُب صفة و 
إٔب الصف األوؿ منها ما يراه أكثر صبلحية لتوطيد حياتو االجتماعية 
وتدعيم أركاهنا وتنشيط عبلقات الناس بعضهم ببعض من حيث ىم أانس 
فحسب على أوس  مدى فبكن، بعبارة أخرى إمبا يرف  اجملتم  إٔب الصف 

ية تلك األوساط واؼبناطق األوؿ ذلك النشاط الذي يؤدي إٔب خلق وتنم
االجتماعية اليت يتحرر فيها اإلنساف إٔب حد كبَت من كل انشغاؿ ابؼبهنة 
وما يتصل هبا ليعٍت أكرب عناية فبكنة بذاتو وأبمثالو ولينصرؼ إٔب العبلقات 

 اليت تتوقف على طبيعة اإلنساف من حيث ىو كذلك.

أف  –العمالية كما فعنا ُب تفسَت وفهم الطبقة   –وال شك أنو هبب 
كبسب حسب اؼبهنة واإلنتاج، ولكن مهما كانت األنبية اليت علقناىا على 
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ىذا اعبانب فإين أعتقد أنو جانب اثنوي إٔب حد ما ألف اؼبهنة ال تكفي ُب 
أف تفسر وحدىا الطبقة العمالية فهي إمبا تلعب ُب اعتقادان دورًا سلبًيا 

االشًتاؾ ُب اغبياة فحسب إذ ىي ليست إال ما يبن  العامل من 
وىو عندان ليس  –االجتماعية ُب صورىا اؼبختلفة والعليا، ولكن اجملتم  

ؾبرد انعكاس أو ظل للمهنة وطرؽ اإلنتاج كما ىو الشأف عند كارؿ 
إمبا ىو شيء آخر وينب  من نب  آخر، ولقد حبثنا عن ذلك  –ماركس 

ائلو ومتوغبًل ُب أحشاء الينبوع واعتقدان أننا وجدانه بعيًدا عن اإلنتاج ووس
اؼباضي: ُب عآب التاريخ وُب األساطَت وُب الذكرايت اعبماعية وُب التقاليد 
واآلراء أي ُب كل ما يؤلف من وجهة نظران أسس التصورات االجتماعية 
 اليت تعرؼ طبقة ابلذات ىي طبقة النببلء كما نشاىدىا ُب كل اغبضارات.

دت لنا ىو أسلوب من التفكَت أو فالذي يعرؼ النبالة ويبيزىا كما ب
نوع من اغبياة غريب عن الضرورات اؼبادية، ألننا نرى دبناسبة النبالة أف 
اإلنساف استطاع أف خبلق جًوا أو عاؼبًا مستقبًل يتبادؿ أفراده اآلراء 
والتقدير والتقوًن، وتتحدد بينهم ُب داخل عاؼبهم اؼبقفل الرتب اؼبختلفة 

ن عمل يذكره لو صاحب الشأف أو يذكره التاريخ حسبما أيتيو كل منهم م
الصحيح واؼبنتحل على صور ذكرايت عائلية إنسانية حبتة، كما تنشأ بينهم 
أنواع من الصداقات والتقاليد والربوتوكوؿ، كل ذلك تصورات صباعية من 

ال يذكران بشيء من اإلنتاج  –من نوع إنساين حبت  –نوع خاص جًدا 
 وأساليبو ابؼبرة.



 305 

تلك اغبضارة اإلنسانية، أي عن ذلك العآب اإلنساين الذي  وعن
ابتدعو النببلء، ورثت الربجوازية اغبديثة بعض الشيء، ألف كل ما من شأنو 
أف يبعث ُب اجملتم  حياة اجتماعية ؿبضة ال يندثر أو يبوت، فالثورة ليس 
معناىا قط  كل صلة ابؼباضي اؼبوروث ألهنا ال تستطي  أف سبحو من 

تم  ما من أجلو وجد اجملتم ، أعٍت اغبياة االجتماعية ُب أرقى صورىا اجمل
اإلنسانية وإمبا الثورة تكمل وتنمي تلك اغبياة ُب اذباه جديد، وىذا ما 
حدث ابلضبط ُب أعقاب ثورة تعترب بداية عهد جديد ىي الثورة الفرنسية 

والذين جاءوا فقد احتفظ الربجوازيوف الذين خلفوا النببلء ُب صدارة األمم 
ابلصناعة اغبديثة بتلك التصورات واآلراء والقيم اؼبعروفة عند النببلء 
ومزجوىا بتجارهبم وتقديراهتم اعبديدة فكونوا بذلك عاؼبًا اجتماعًيا مستقبًل 
عن عآب اإلنتاج واؼبادة وىو العآب الذي تعكسو لنا األوساط الربجوازية ُب 

ختلفة، ومهما كانت التعديبلت البيوت واؼبنتدايت واجملتمعات اؼب
والتغيَتات اليت أدخلها الربجوازيوف ُب ؾبموعة التصورات اليت ورثوىا عن 

أف  –مثلهم  –النببلء فإهنم احتفظوا جبوىرىا التقليدي أي أهنم اعتربوا 
أىم ما يعٍت بو اإلنساف ىو تلك القيم اإلنسانية واألشخاص اإلنسانية 

 هتا االجتماعية وروابطها اإلنسانية البحتة.وكل ما يؤدي إٔب توطيد حيا

وُب اغبق ٓب هبهل كارؿ ماركس وجود مثل تلك التصورات اليت 
يستند إليها وجود النبالة والربجوازية، ولكنو اعتربىا أشياء أقرب إٔب 
األشباح منها إٔب اغبقائق أعٍت أنو اعتربىا جوفاء ال مضموف ؽبا وال أثر، 

ره أساليب اغبياة االقتصادية وخاصة اإلنتاج فبقى األمر اؽباـ ُب نظ
وتوزيعو، فالنبالة والربجوازية عنده إمبا يسأؿ عن مركزنبا االجتماعي 
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اإلنتاج وسوء توزي  الثروة اليت ىي شبرة اإلنتاج، فمركزنبا وليد العوامل 
االقتصادية وحدىا ولكنو كاف مصحواًب ُب الوقت عينو أبحاسيس غامضة 

ية وتصورات غيبية عن أشخاصهم وطبقاهتم ال سباسك ومشاعر رومانتيك
بينها: ومن ٍب الروعة اليت أحاطت الفروسية والتصورات الدينية األسطورية 
اليت أحاطت النبالة بصفة عامة، واآلراء واألحكاـ اليت وبيط الربجوازيوف 
أنفسهم هبا، ولكن كل تلك التصورات إف ىي إال ؾبرد آراء ال تقابلها 

وجهة نظر كارؿ ماركس، أعٍت أهنا جوفاء ال أثر ؽبا ُب قياـ  حقائق من
 الطبقات.

أما ما نذىب إليو كبن فهو أف ىذه التصورات من حيث ىي كذلك 
ؽبا قيمة األشياء اغبقيقية وخصائصها وقد أثرت وما زالت تؤثر أتثَتًا قواًي 

أي ُب تطور اجملتمعات، فهي ليست جوفاء ألهنا قوى ديناميكية ؿبركة، و 
شيء أكثر قوة وبعثًا على اغبركة من الفكرة؟ كبن ال ننكر أنو ُب اجملتمعات 
القديبة وخاصة ُب اجملتمعات البدائية كثَتًا ما زبتلط ابلتصورات الطبقية 
بعض العناصر الونبية كالعنصر السحري الديٍت )كما ىو الشأف مثبًل 

يعتقد الربجوازيوف  عندما ينسب النببلء إٔب أنفسهم مهابة قدسية أو عندما
أهنم من جنس ىبتلف عن أجناس غَتىم من الناس(، ولكن لننظر اآلف من 
وجهة نظر علم االجتماع ولنتذكر أف دور كيم عندما أخذ يدرس الظواىر 
واالحداث الدينية ميز ثبلثة اذباىات متعاقبة وقفها الناس حيل تلك 

 الظواىر:
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نسميو اإليباف األعمى االذباه األوؿ ىو االذباه الذي يبكن أف  (1
فالناس كانوا ُب البداية يعتقدوف بوجود كائنات قدسية ؽبا 
صفات خارقة للعادة ال شبيو ؽبا ُب عآب الطبيعة ومن ٍب ٓب 

 يبكنهم التحقق منها ولكنهم آمنوا هبا إيبااًن أعمى.

االذباه الثاين ىو االذباه النقدي الذي وقفتو بعض العقوؿ ُب  (2
ذ القدـ والذي ٓب يبلغ أشده إال ُب القرف بعض اجملتمعات من

الثامن عشر وبعده، ذلك القرف الذي عرؼ ُب ًتريخ الفكر 
والذي قاؿ مفكروه « الفلسفات النَتة»و« النور»األورويب بقرف 

إنو من الباطل أف نعتقد بكل ما تقصو علينا األدايف وأف األدايف 
ى البشر  إف ىي إال خياؿ وأوىاـ قساوسة شريرين فرضوىا عل

كعقائد يقينية، فلنسقط من األدايف كل ما فيها من عقائد فماذا 
؟ ال شيء «دين»يتبقى بعد ذلك فبا يبكن أف نطلق عليو لفظ 

 ابؼبرة.

االذباه الثالث ىو اذباه علماء االجتماع من أمثاؿ دور كيم  (3
وتبلميذه وىو اذباه يعًتؼ أبف األخيلة الدينية إذا أخذانىا 

عبلهتا وخاصة إذا كانت األدايف أداياًن بدائية حبرفيتها وعلى 
أو االعتقاد إبمكاف أتثَت « طوطم»فهي ابطلة: فاالعتقاد بوجود 

حيواف معُت ُب حياة صباعة معينة من الناس، أو االعتقاد أبف 
اؼبوت ليس حاداًث طبيعًيا وإمبا ىو من فعل روح كل ذلك وغَته 
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ؼبا نتعلمو كبن من فبا يسود أذىاف البدائيُت ابطل ومناقض 
 اؼبشاىدة العلمية بل حىت من اؼبشاىدة فحسب.

أما إذا نظران إٔب األدايف من وجهة نظر اجملتم  اإلنساين فإهنا تبدو 
لنا شيًئا آخر لو نتائجو اؽبامة، فعن طريق الدين وُب صورة دينية دخل ُب 

اف ذلك ىذا الوجود اؼبادي شيء ىاـ اظبو الروح واغبقائق الروحية، وإذا ك
الشيء قد ظهر أواًل عن طريق الدين وُب صورة دينية فؤلنو ٓب يكن من 
اؼبستطاع أف يدخل عاؼبنا اؼبادي على غَت ىذا الوجو، وحوؿ فكرة الروح 
تبلورت تصورات عميقة، ؿبركة وانفعة اجملتم  كالتصورات اػبلقية مثبًل، 

ت جوفاء فللتصورات الدينية عند دور كيم وظيفة اجتماعية وىي ليس
وعلى ىذا فإذا صرفنا النظر ابعتباران علماء اجتماع عن حرفية األدايف 
ومظاىرىا اػبارجية وذىبنا فيها إٔب أعماقها وجوىرىا فسنسجل فورًا أهنا 
ُب جوىرىا تقابل وظيفة ضرورية للحياة االجتماعية وهبذا اؼبعٌت وحده من 

 ساس حقيقي.الصواب القوؿ أبف األدايف حقيقية أو تستند إٔب أ

لننظر اآلف من ىذه اعبهة وعلى ضوء ىذه اؼبقدمات إٔب التصورات 
 الطبقية: فسنستطي  أف مبيز فيها أيًضا ثبلثة مواقف أو اذباىات:

االذباه األوؿ ىو االذباه األعمى، وىو أعمى عند الذين يفيدوف  (ٔ
منو والذين يتكبدوف دف  الفوائد على السواء: ىذا ىو شأف 

ء واألسر النبيلة أبهنم ينحدروف من آؽبة )الفراعنة عقيدة النببل
مثبًل( أو أبهنم من طينة غَت طينة الشعب، كما أنو شأف العقيدة 
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اليت نصادفها لدى القدماء عند ما يقسموف أنفسهم إٔب أحرار 
يفيدوف من كل شيء وعبيد وبرموف من كل حق عن اقتناع 

ب إٔب ضرورة صادؽ، وأرسطو نفسو معلم اغبضارات القديبة ذى
الرؽ ألنو توجد ُب نظره شعوب تتألف من األحرار وأخرى من 
الربابرة، ففي نظر ىذا االذباه تعترب الطبقات االجتماعية أمرًا 

 مسلًما بو ألهنا تستند إٔب اختبلؼ بُت طبائ  الناس.

االذباه الثاين ىو االذباه النقدي: فقد تنبو أفراد أنو ال يوجد ُب  (ٕ
الناس من حيث ىم كذلك أدىن فارؽ ُب طبيعة اغبقيقة بُت 

اإلنسانية وأف الطبقات االجتماعية وإف كانت نظاًما عتيًدا إال 
أف أفرادىا متساووف عند والدهتم كل اؼبساواة فيجب أف 
يتساووا أيًضا على الدواـ ولعل أقوى القائلُت هبذا االذباه ىو  

مت  بو كارؿ ماركس فقد بُت بقوة كيف أف النفوذ الذي يت
الربجوازية ُب العصر اغبديث إمبا ىو وليد مركزىم ُب اغبياة 
االقتصادية وىو مركز خارج عن أشخاصهم ويصح أف هبردوا 
 عنو فبل يبقى بعد ذلك أدىن فارؽ بينهم وبُت غَتىم من الناس.

االذباه الثالث ىو اذباه علم االجتماع الذي يعترب أف األمر اؽباـ  (ٖ
ر فرد من األفراد ليس ىو طبيعتو عند إقدامنا على تقدي

البيولوجية أو النفسية وإمبا قبل كل شيء اغبكم التقويبي أو 
دبجموعة األحكاـ التقويبية اليت تصدرىا عليو طبقتو اليت يعيش 
فيها وأيًضا الطبقات األخرى اليت ال يشاركها عيشو، فالفرد من 
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ة أحكامهم الناس ىو ُب اغبق ما يراه الناس فيو، أعٍت أنو ؾبموع
عليو ألنو ابلنسبة إليهم إف ىو إال حادث فكري وصورة ذىنية 
تدرؾ من ابطنهم، وذلك الفرد وبكم على غَته من الناس على 
نفس الوجو وتلك األحكاـ صبيعها تفرض نفسها على كل منا 
بنفس القوة، وإًذا فنحن إذا واجهنا التصورات الطبقية من ىذه 

جًدا أف اجملتم  الذي يكوف  اعبهة فسنجد أنو من الطبيعي
أحكامو عن كل فرد فيو يض  ُب اؼبكانة األؤب كل أولئك 
األفراد الذين قلنا عنهم أف نشاطهم ىبدـ الغاايت اعبوىرية 
 لذلك اجملتم  وينحو كبو تنمية وتدعيم اغبياة االجتماعية اغبقة.

فكيف ال ينساؽ اجملتم  ابلضرورة إٔب خلق سلسلة من اؼبراتب 
يبكن االدعاء أبف الطبقات تتناَب م  طبيعة اجملتم ؟ أهنا تقابل  وكيف

وظيفة أساسية من وظائف التجم ، وهبذا اؼبعٌت ىي ضرورية لوجوده: 
ابلطب  ُب اجملتمعات النَتة اغبديثة ال يلتفت إٔب الفواؽ اليت قد توجد بُت 

دة األفراد من حيث ىم كذلك فهي تقبل بعقيدة ال تتزعزع أنو عند الوال
يتساوى الفرد الذي سيصبح عامبًل والفرد الذي سيصبح برجوازاًي، 
ولكنهما بعد أف يتجاوزا مرحلة الطفولة ويصبحاف رجلُت فإف اجملتم  يقف 
منهما موقًفا ـبتلًفا، وينظر إليها خبلؿ نظمو االجتماعية ويقدرنبا بصفة 

 خاصة مستوحًيا مثلو وقيمو العليا ُب حياتو.

الضروري ُب بداية اإلنسانية لكي تقبل األوضاع ولردبا كاف من 
الطبقية عند الناس أف تتخذ تلك األوضاع ثوب تصورات دينية وسحرية، 
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يقوؿ أفبلطوف دبناسبة الطبقات الثبلث اليت يقبلها ُب مدينتو الفاضلة 
وصبهوريتو اؼبثالية ما أيٌب: "كبن سنخًتع أسطورة فسنقوؿ أف اآلؽبة صنعت 

ثبلثة ىي: الذىب والفضة معدف خسيس آخر فإذا  الناس من جواىر
صدؽ الناس تلك األسطورة فهم سيقبلوف االنقساـ الذي سندخلو 
بينهم"، وكأمبا يردد أفبلطوف ُب ىذا القوؿ وجهة نظر اجملتمعات القديبة 
اليت قبت بعقلية أسطورية دينية أف االنقساـ الطبقي بُت الناس يعرب عن 

وطبائعهم، ولكن تطور اجملتمعات وتقدمها خبلؿ تباين بُت جواىر الناس 
القروف ٓب يًتؾ أثًرا يذكر ؼبثل ىذا الرأي القائل أبف االختبلؼ بُت الطبقات 
يبكن رده إٔب اختبلؼ بُت الطبائ  البشرية حقيقية لقد ظهرت ُب التفكَت 

تدعو إٔب أفضلية جنس على جنس ال  racistesاغبديث نظرايت جنسية 
 ختلفة فسحب بل ُب داخل كل أمة من األمم.بُت األمم اؼب

ولكن تلك أحباث علمية ال تعرب عن أحكاـ اجملتمعات وتصوراهتا، 
تلك األحكاـ والتصورات اليت ىي وحدىا اؼبادة األؤب لؤلحباث 
االجتماعية وموضوع النظر األوؿ فيها، ذلك ىو موقف االذباه الثالث 

 الذي كبن بصدده.

هبب أال نًتدد ُب أف ننسب أنبية كربى إٔب وينتج عما تقدـ أنو 
التصورات االجتماعية واغبياة االجتماعية نفسها، فقد ذباىل اؼبذىب 
اؼباركسي، الذي ىو فلسفة أكثر منو علم، الوجود اؼبستقل للحياة 
االجتماعية ألنو ٓب يبيزىا عن الصناعة واإلنتاج، أما علماء االجتماع فهم 

وا إليها كحقيقة ال مراء فيها بل كاغبقيقة على العكس من ذلك قد نظر 
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أي ُب أف اغبياة  –األؤب ُب دراساهتم، وفبا يدؿ على عدـ خطئم ُب ذلك 
 –االجتماعية وعآب تصوراهتا هبب أف يركن إليهما تفسَت الطبقات وفهمها 

وجود تلك النزعات اليت أمكننا أف نبلحظها ُب الطبقات نفسها إٔب 
س  ُب اغبياة االجتماعية خارج منطقة العمل االشًتاؾ على كبو وا

 والوظائف، وبصفة أخص ُب الطبقات الدنيا.

فهذه الطبقات األخَتة تشعر أبف ما ينقصها حقيقة ىو إهباد أوساط 
اجتماعية حقة أعٌت أوساطًا تنمو فيها اغبياة االجتماعية وتشتد دعامتها 

ى الطبقات العليا اليت حبيث يستطي  أفرادىا أف يرتفعوا أبنفسهم إٔب مستو 
تتمت  فعبًل بوجود صور ـبتلفة من تلك اغبياة، فمثبًل عندما وجد العماؿ 

زايدة ُب دخلهم وأجورىم بسب  –كما وضحت سابًقا   –ُب أمريكا 
سياسة األجور اؼبرتفعة اليت يطبقها أولو الشأف ُب تلك الببلد )مستعيضُت 

هوا ابلفائض عن حاجاهتم ُب ذلك بتحسُت ُب اآلالت اؼبنتجة( فقد اذب
الضرورية من أجورىم إٔب االنفاؽ على كبو أوس  ُب اعبوانب االجتماعية 
للحياة ؿباولُت بذلك االشًتاؾ على مدى متس  ُب النظم اعبماعية اغبديثة 
حيث يتبلقوف على قدـ اؼبساواة م  غَتىم من طبقات الناس مثبًل ُب 

لوية حيث يتنزه الناس صبيًعا األسفار وُب فنادؽ السياحة والطرقات اػب
ابلسيارات اؼبمتلكة وُب الببلجات وُب دور السينما واؼبسارح واؼبتاحف 
واؼبراقص وُب ميادين الرايضة ومنتدايت الثقافة والسياسة والبورصة وؿباؿ 
األزايء واؼبودات النسائية والرجالية وُب معاىد التعليم على اختبلؼ 

يوجد فارؽ بُت فرد وآخر مهما كاف درجاهتا وُب غَت ذلك حيث ال 
 اختبلؼ طبقتيهما.
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من جهة أخرى ما ىو الدور االجتماعي الذي تقـو بو نقاابت 
العماؿ واؼبستخدمُت؟ ال شك أف ذلك الدور ىو االرتفاع تدرهبًيا أبعضاء 
النقابة عن مناطق عملهم اؼبهٍت إٔب منطقة التماسك والتآزر بُت النقاابت 

ؼ ألواهنا ُب نقابة واحدة عليا ذبعل من الطبقات الدنيا صبيًعا وعلى اختبل
ُب توجيو اغبياة العامة وُب  –قوة صباعية  –قوة يعتد برأيها إٔب حد كبَت 

االشًتاؾ ُب صياغة وجداهنا وتصوراهتا اعبماعية، دبعٌت آخر ذلك الدور 
ىو التماسك على أوس  مدى ُب حياة اجتماعية إنسانية، ولقد ربدثت 

بق عن صلة التشري  أو القانوف ابلطبقات وبينت أف التشري  فيما س
العمإب إمبا ىو اجتماعي ُب جوىرة ألنو بواسطتو قبحت اإلرادة العمالية ُب 
أف سبتزج ُب اإلرادة العامة للمجتم  اغبديث وُب أف تتحد هبا، بل ىي 
قبحت أكثر من ذلك ألف الطبقة العمالية نزعت بواسطة تشريعها إٔب أف 

عل اجملتم  كلو يشعر حقيقة أبهنا الطبقة اليت سبثل على خَت وجو ذب
النزعات واالذباىات الرئيسية ُب اجملتمعات اغبديثة وهبذا استطاعت تلك 
الطبقة ُب بعض البلداف أف تدخل اجملتم  الذي كاف يتجنبها وأف تتقمصو  

ادة كأمبا ىي اجملتم  نفسو، وىكذا وبدث بنوع من التمدد والتضخم ُب م
اجملتم ، أي إبضافة عناصر جديدة إليها كإضافة تلك الطبقات العامة اليت 
ظلت زمًنا طويبًل منفصلة وخارجة عنها، وبدث بكل ىذا أنو يبكننا أف 
نقوؿ ُب آخر األمر أف ىناؾ تطورًا ينحو إٔب التقريب بُت الطبقات وإٔب 

ىو بعيد وصلها ببعضها، وتلك ىي خاسبة اؼبطاؼ ُب ىذا البحث الذي 
 عن الكماؿ.
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وكبن ٓب قبعل من برانؾبنا أف نتساءؿ: ىل النظاـ الطبقي خالد ٍب إٔب 
أي التغَتات ىو معرض؟ فقد اكتفينا ببياف أنو نظاـ ليس فيو أدىن اصطناع 
وأنو طبعي ُب كل ؾبتم  وأنو ىبتلف من ؾبتم  إٔب آخر ُب مبادئو اليت 

ا يرى اجملتم  حرصو عليها يستمد منها وجوده حسبما توجد من قيمة علي
ألهنا تنمي وتغذي أعزًما لدى تلك اعبماعة، أعٍت حياهتا االجتماعية 

 البحتة.
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